
Protokoll fört vid årsmöte för Vänergaleasen 

Minas Vänner den 29 mars 2011 i Socker- 

brukets lokal Sockertoppen i Lidköping.  

Ett 30-tal medlemmar hade hörsammat  

kallelsen. 

 

 

 

 

Årsmötet inleddes med kaffe och fralla samt intressant kåseri av Ingemar Klinte där deltagarna 

fick ”följa” med på en delsträcka med segelbåt utmed Portugals kust. Framförandet åskådliggjordes 

såväl på karta med hela rutten som många fina bilder. 

 

  1.   Föreningens vice ordförande Torsten Kärrbrink hälsade alla hjärtligt välkomna. 

 

  2.   Till ordförande för årsmötet valdes Torsten Kärrbrink. 

 

  3.   Till sekreterare för årsmötet valdes Jan Grebin. 

 

  4.   Till justeringsmän för årsmötesprotokollet valdes Per-Olof Bertilsson och Bo Hjelmqvist. 

 

  5.   Årsmötet ansågs vara behörigen utlyst. 

 

  6.   Utskickad dagordningen för årsmötet fastställdes. 

 

  7.   Rundskickad och ifylld deltagarlista fastställdes som röstlängd.  

 

  8.  Verksamhetsberättelse lästes upp liksom den ekonomiska redovisningen med resultat- och  

       balansräkning och båda godkändes.  

 

  9.  Kassören läste upp revisionsberättelsen. 

 

10.  Resultat och balansräkning godkändes enhälligt. 

 

11. Med ovanstående som grund beslöts enhälligt att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksam- 

      hetsåret 2010. 

 

12. Styrelsens förslag till nya årsavgifter godkändes efter diskussion under mötet och blev 250 kr. för  

      vuxen medlem och 150 kr. för ungdom < 20 år samt 750 kr. för företag eller organisation.  

 

13. Val av ordinarie ledamöter i styrelsen valdes enhälligt enligt valberedningens förslag: 

       * ordf. Claès Johansson på 2 år (omval) 

       * sekreterare Ingvar Carlström på 2 år (nyval)  

       * ledamot Per-Olof Bertilsson på 2 år (omval) 

       * ledamot Claes Hassel på 2 år (nyval) 

       * ledamot Leif Samuelsson på 2 år (omval) 

 

14. Valberedningen hade även ett förslag för styrelsesuppleanterna vilket godkändes enhälligt: 

      Omval på 1 år för Per Albinsson, Kristina Bengtsson, Göran Elmbrandt, Henrik Josten, Rune  

      Karlsson, Lennart Lindstedt, Eva Magnil, Tony Näslund och Hans Svensson. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Valberedningens förslag på revisor och revisorsuppleant godkändes enhälligt och utföll sålunda:  

      -  revisor Jörgen Johansson på 1 år (omval) 

      -  revisorsuppleant Erling Nilsson på 1 år (omval). 

 

16. Till valberedning på 1 år valde årsmötet  

      enhälligt Siewert Josefsson och Inghar Främberg. 

 

17. En motion gällande möjlighet att lägga Mina mellan Rörstrandsbron och järnvägsbron under  

      vintersäsongen har inkommit. Efter långa diskussioner och begärd votering beslöt årsmötet att  

      avslå motionen. 

 

18. Övriga frågor. 

       

       -  Det utskickade preliminära seglingsprogrammet för 2011 gicks igenom av Håkan  

          Fredholm och det godkändes av årsmötet.  

 

       - Klassning av Mina till lastfartyg med passagerarcertifikat.  

         Dagens ordförande redogjorde för Minas framtida ekonomi i stora drag och de fasta årliga  

         kostnaderna ligger på mellan 150.000 och 170.000 kronor. För att täcka dessa kostnader   

         fortsättningsvis är det ej hållbart att ha Mina klassad endast som fritidsfartyg då det inte ger  

         tillräckliga intäkter. 

         Därför anses det nödvändigt att få Mina klassad för att kunna ta med betalande passagerare.  

         Arbetet har påbörjats genom att Sjöfartsverket har gjort en besiktning med åtföljande  

         avvikelselista. Med denna som grund har offertförfrågningar skickats ut, men några offerter har  

         ännu inte inkommit och då heller ej kostnader.  

         Efter mycket diskuterande enades slutligen årsmötet att styrelsen får gå vidare med projektet  

         ”Klassning” om styrelsen finner det hela ekonomiskt försvarbart. 

   

19. Kvällens ordförande tackade för den stora uppslutningen samt avslutade kvällens möte.  

 

 

 

 

 

 

Torsten Kärrbrink   Jan Grebin 

V. Ordförande   Sekreterare 

 

 

 

 

Per-Olof Bertilsson   Bo Hjelmqvist 

Justeringsman   Justeringsman 

 


