Protokoll från Svenska Hanseklubbens årsmöte 11 mars 2017
Älvsjömässans lokaler Stockholm
§ 1 Mötet öppnandes av ordförande Göran Heintz.
§ 2 Till mötets ordförande valdes Agne Widholm och som sekreterare för mötet Jan Sydhoff.
§ 3 Röstlängd för mötet beslutades till den namnlista som närvarande medlemmar skrev på.
Avskrift av närvarolistan bifogas protokollet. Originalet förvaras tillsammans med
undertecknat och justerat protokoll hos föreningens sekreterare.
§ 4 Som person att justera protokollet och tillika rösträknare valdes Robert Mårtensson.
§ 5 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt besvarades med JA.
§ 6 Mötets dagordning godkändes.
§ 7 a) Styrelsens verksamhetsberättelse för senaste verksamhetsåret lästes upp och
kommenterades av Göran Heintz.
b) Beslutades räkenskapsåren och medlemskapsåren 2016 0ch 2017 slås ihop. Endast en
medlemsavgift tas ut för 2016 och 2017.
§ 8 Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under 2016 och 2017 bokförs
verksamhetsåret/räkenskapsåret 2017.
Yvonne Werner Claesson läste upp revisionsberättelse för kalenderåret 2016.
§ 9 Styrelsens beviljades ansvarsfrihet för 2016.
§ 10 Medlemsavgiften fastställdes till 200:- för 2016 och 2017 tillsammans.
§ 11 Inga förslag eller inkomna motioner fanns att behandla.
§12 Val av styrelse mm:
a) Ordförande, Göran Heintz, vald för 2-år 2016
b) Ledamöter, Jan Sydhoff, Agne Widholm, Bo Widenor, valda för 2-år 2016
c) Michael Burman omvaldes att ingå i styrelsen för en period av 2 år.
Christofer Fager avgår ur styrelsen. Han tackas varmt för en väl utfört arbete och har lovat
kvarstå som tekniskt ansvarig för klubbens hemsida och ev. Facebook-satsning. Christofers
erbjudande mottogs med tacksamhet.
d) Val av revisor samt revisorssuppleant resulterade i omval av Lennart Frisk, revisor, och
Yvonne Werner, Claessonrevisorssuppleant, för ytterligare ett år.

e) Val av två valberedare för 1 år gav inget resultat.
Styrelsen uppmanades försöka få fram en valberedning till nästa årsmöte.
§ 13 Presentation av verksamhetsplan för 2017.
4 april: Hanse Ladies. Mer information finns på hemsidan.
19 april: Säkerhet ombord med i samarbete med Erlandssons Brygga.
9-10 september. Familjeträff i skärgården
oktober: Ålandskryss.
Ev. riggträff ännu inte tidplanerad.
Arbete med färdigställande av hemsidan och start av en Facebooksida intensifieras
under året.
Framställande av en enkel flyer eller ett ”visitkort” som vi kan dela ut till ägare av
Hansebåtar som vi träffar på i olika sammanhang.

Mötet avslutades

Jan Sydhoff ( sekreterare )

Robert Mårtensson ( justerare )

