
 
 

        Protokoll 
 
ÅRSMÖTE 
 
Tid: onsdagen den 15 mars 2015. 
Plats: Westerby Gård, Ingå. 
 
Närvarande:  
Styrelsen: Kim Djupsjö, kommodor 
 John Fagerholm, vicekommodor 
 Mikaela Kauppala, vicekommodor & sekreterare 
 Filip Björklöf 
 Christer Buddgård 
 Robert Eichholz 
 Mikael Schönberg 
 
Övriga:  Lisse Henricson 
 Bengt Henricson 
 Marja Eichholz 

Susanne Liljestrand (har lämnat in en medlemsansökan, men den har ännu 
inte behandlats) 

  
1. Kommodoren öppnade mötet kl.13.12 och valdes till mötets ordförande. 
 
2. Till mötets sekreterare valdes Mikaela Kauppala. 
 
3. Till protokolljusterare och rösträknare valdes Lisse och Bengt Henricson. 
 
4. Mötet konstaterades stadgenligt sammankallat och beslutfört. En annons har varit 

införd i Hufvudstadsbladet 1.3.2015 och Västra Nyland 28.2.2015. Information om 
årsmötet har funnits på klubbens hemsidor och facebooksidor. 

 
5. Ordförande redogjorde för paragraferna som skulle genomgås under årsmötet. 
 
6. Verksamhetsberättelsen genomgicks och godkändes med små korrigeringar.  
 
7. Bokslutet presenterades av klubbens skattmästare, som också läste upp 

revisionsberättelsen. Bokslutet för år 2014 visar på -7025,08 €. 
 
8. Mötet beviljade ansvarsfrihet åt styrelsen för det av revisorerna godkända 

bokslutet 2014.  
 

9. Medlemsavgifter: Medlemsavgifterna föreslogs vara oförändrade, d.v.s. 50 € för 
seniorer och 15 € för juniorer. Det diskuterades om klubben skulle införa en 
kansliavgift för ständiga medlemmar eftersom klubben betalar medlemsavgift till 
förbundet SBF för alla klubbens medlemmar. Det konstaterades dock att en del 
ständiga medlemmar betalar in en frivillig medlemsavgift som täcker en stor del  



 
 

av de utgifter som de ständiga medlemmarna förorsakar klubben. Det beslöts att 
det inte skall införas någon obligatorisk avgift för de ständiga medlemmarna. Alla 
medlemsavgifter beslöts därmed förbli oförändrade. 

 
10. Besiktningsavgifter: Det diskuterades om besiktningsavgiften skulle borda ingå i 

medlemsavgiften. Det beslöts dock att besiktningsavgifterna skall förbli 
oförändrade, d.v.s. medlemmar betalar 35 € för årsbesiktningen och 50 € för 
skrovbesiktningen, och icke-medlemmar betalar 50 € för årsbesiktningen och 75 € 
för skrovbesiktningen. 
 

11. Lägeravgiften föreslogs vara oförändrad, d.v.s. 60 €. Inskrivningsavgiften (endast 
för seniorer, 50 €) hölls oförändrad. 

 
12. Det konstaterades att vinterförvaringen inte i framtiden kommer att finnas kvar 

och därför beslöts det att funktionären ”vintertomte” skulle slopas. Mikael 
Schönberg fortsätter dock ta hand om vinterförvaringen så länge den finns kvar. 
Årsmötet valde följande funktionärer för år 2015: 

 
Styrelse:   
Kommodor Kim Djupsjö (återval) 
Vicekommodor John Fagerholm (återval) 
Vicekommodor Mikaela Kauppala (återval) 
Styrelsemedlemmar Mikael Schönberg (mars 2013-mars 2016) 
 Christer Buddgård (mars 2014-mars 2017) 
 Jonas Svanbäck (återval, mars 2015-mars 2018) 
 Filip Björklöf (återval, mars 2015-mars 2018) 
 Robert Eichholz (mars 2014-mars 2017) 

 
Verksamhetsgranskare: Martin Larsson (mars 2014-mars 2016) 

 
Supplent till 
verksamhetsgranskaren: Gustaf Fleege (mars 2014-mars 2016) 

 
Besiktningsnämnd: Robert Eichholz (ordf.) 
 Nisse Larsson  
 Rolf Nyholm  
 Christer Buddgård  
   
 
Seglingsnänmd: John Fagerholm  
 Bengt Henricson (ordf.)  
 Martin Larsson  
 Jonas Svanbäck  

 
 
 



 
 
Juniornämnd: John Fagerholm  
 Mikaela Kauppala  
 Martin Larsson (ordf.)  
 Jonas Svanbäck  
 Kim Djupsjö  
 Filip Björklöf  
 
Skämmötomtar: Christer Buddgård  
 John Fagerholm  
 Jonas Svanbäck  

 
Hamnkapten: Jonas Svanbäck  

 
Båtfogde: Jonas Svanbäck  

 
Webmaster: Mikael Schönberg  

 
13. Övriga ärenden:  

 
Klubben har sålt en del överlopps jollar och eventuella nyinskaffningar 
diskuterades. Klubben skulle vara i behov av en trissjolle och ett par Zoom 8-jollar 
(eller motsvarande). Det föreslogs att klubben skulle vara i kontakt med IBK om vi 
skulle få låna två Zoom 8-jollar av dem. 
 
Gasspisen på Skämmö är i dåligt skick. Susanne Liljestrand föreslog att man 
skulle ringa in till Thomas Eks program, där man byter varor, på Radio Vega. 
Detta ansågs vara en bra idé och Liljestrand lovade sköta ärendet. 
 
Det konstaterades att medlemmar skulle borda börja informeras via e-post och 
eventuellt skulle utskicken i framtiden också ske elektroniskt. En stor del av 
medlemmarnas e-postadresser fattas ännu från vårt register. För att få in flera e-
postadresser skall medlemmarna i årets brev bes meddela sina e-postadresser. I 
brevet skall det även stå att klubben är i behov av flera frivilliga som skulle kunna 
hjälpa till vid bl.a. juniorlägret. 
 
Shamrocks framtid diskuterades. Det konstaterades att Shamrocks skrov är i 
dåligt skick och att båten kräver en hel del arbete. För tillfället finns det inte 
frivilliga som vill jobba på båten. Det konstaterades att båten för tillfället tär på de 
aktiva medlemmarnas intresse för klubben och är en för stor belastning för 
klubben. Denna diskussion ledde till att mötet beslöt att klubben skall göra sig av 
med båten. Båten kan säljas men först måste donatorerna kontaktas för att få 
utrett vad de vill att det skall göras med båten. Det beslöts att styrelsen tar hand 
om ärendet. 

 
14. Kommodoren avslutade mötet kl. 14.55. 
 



 
 
Ingå 15.3.2015 
 
 
      
Kim Djupsjö, ordförande 
 
 
      
Lisse Henricson, protokolljusterare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
      
Mikaela Kauppala, sekreterare 
 
 
      
Bengt Henricson, protokolljusterare 


