
ÅRSMÖTE STOCKHOLMS 606-KLUBB för år 2019 

Datum: 21 november 2019 

1. Öppna mötet 

Anders Edblad öppnade mötet. 

2. Val av ordförande för mötet 

Anders Edblad valdes till ordförande för mötet. 

3. Val av sekreterare för mötet 

Hans Guste valdes till sekreterare för mötet. 

4. Val av två protokolljusterare och tillika rösträknare 

Johan Qviberg och Gunnar Alaeus valdes till protokolljusterare och till ika röst räkna re. 

5. Fastställande av röstlängd 

Se särskild närvarolista . 

6. Fråga om mötets behöriga utlysande 

Mötet ansågs vara behörigt utlyst. 

7. Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes. 

8. Verksamhetsberättelse 

Anders Ed blad gick igenom verksamhetsberättelsen för 2019, se bilaga. 

9. Förvaltningsberättelse 

Margareta Malm berg gick igenom resultat-, balansrapport och förvaltningsberättelse, se 
bilaga . 

10. Revisionsberättelse 

Anders Ed blad gick igenom revisionsberättelsen som rekommenderade ansvarsfrihet för 
styrelsen, se bilaga . 

11. Fastställande av resultat samt styrelsens ansvarsfrihet 

Mötet fastställde resultat- och balansräkningen och gav styrelsen ansvarsfrihet för det 

gångna året. 
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12. Val av 

• föreningens ordförande för en tid av ett år. Till ordförande valdes 

Anders Edblad (omval) 

• övriga ledamöter i styrelsen för en tid av ett år. Följande ledamöter valdes: 

Hans Guste (omval) 

Margareta Malmberg (omval) 

Mikael Willdal (omval) 

• revisor jämte suppleant för en tid av ett år. Till revisore r valdes: 

Ordinarie revisor - Hans Eckerström (omval) 

Revisorssuppleant - Niklas Litoft (omval) 

• valberedning, en eller flera ledamöter plus ordförande 

Sam Victorin (omval) 

13. Verksamhetsplan 2020 - Träning, cupen, regattan, övrigt 

Hans Guste gick igenom förslag till verksamhetsplan för 2020. 

Några av de aktiva i Allsvenskan kommer att planeras in som tränare under försäsongen. 

Stockholmsregattan kommer inte ingå i Cupen nästa år. 

14. Fastställande av budget och medlemsavgifter för 2020 

Följande avgifter fastställdes: 

2 

• Medlemsavgift, minst två per båt 350 kr. För ungdomar mellan åldern 13-25 gäller 50 

kr per medlem. 50 kr gäller till samma år som medlemmen fyller 25 år. 

• Landplatsavgift 500 kr 

• Kranavgift 500 kr 

• Kappseglingsavgift 500 kr 

Mötet beslöt att klubben står för 15000 kr för Allsvenskasatsningen. 

15. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner 

SM 606 på Lilla Värtan 

Johan Qviberg redogjorde för sitt förslag om SM på Lilla Värtan. Gunnar Alaeus informerade 

om att detta inte kan bli aktuellt förrän 2022. 

Mötet beslöt att skicka förslaget vidare till 606-förbundet. När svar har kommit från 

förbundet tar styrelsen upp frågan till behandling. 

606 regattan den 5-6 september 

Anders redogjorde för sitt förslag om att anordna Stockholmsregattan i form av en sprint. 

Detta möjliggör att även andra seglare än 606-seglare kan delta . 



Förslaget bygger på att klubbens medlemmar ställer upp och lånar ut 6 eller 12 båtar. 

Synpunkter som kom upp var att kontakt mellan båtar ska bli straffpoäng till båda båtarna . 

En deposition ska avsättas för eventuella skador. 

Mötet beslöt att skicka frågan vidare till förbundet för synpunkter och att styrelsen tar fram 

ett förslag på formatet. 

16. Övrig information 

Gunnar Alaeus tillsammans med Peter Pohl kommer att vara projektledare för Allsvenskan. 

17. Övriga frågor 

En synpunkt kom fram om att vi borde ha en hästcup på tisdagarna i september. 

Svenska Seglarförbundet kommer att ordna en trim helg tillsammans med North-sails i vår. 

Kan 606-klubben medverka? 

18. Avsluta mötet 
Mötet avslutades. 

Hans Guste, sekreterare 

Justeras: 

Johan Qviberg Gunnar Alaeus 
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