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Protokoll från årsmötet i Vänergaleasen Minas Vänner,
siindagen den 2O februari 2022 kl,ls.O0 på Esplanadteatern i Lidköping

51 Arsmötets öppnande
Bengt Hagström hälsade de 25 deltagarna välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

92 Val av ordförande för mötet
Torsten Kåirrbrink rraldes till ordförande för årsmötet.

53 Val av sekleterare för årcmötet
Solveig Markebo valdes till sekreterare för årsmötet.

54 Val av Wå justerare och tillika rösträknarc
Lars Tranberg och Lars-Göran Nilsson valdes,tillju$erare samt nisträknare.

55 Fråga om möteG behöriga utlysande
Utlysningen skickades med e-mailtill dem, som uppgett mailadress och till övriga
brevledes. Ärsmötet ansåg att allt gått ratt till.

96 Fastställande av dagodning
Dagordningen godkändes.

57a Stylelsens verlcsamhetsberättelse med ekonomisk redovisning
Bengt Tullsson läste upp en kort version av 2020 års verksamhetsberättelse med

ekonomisk redovisning, som skickats ut i samband med kallelsen till årsmötet.
Den lades till handlingarna. Kassriren betonade att detta är sista året avskrivningar görs.

S7b Arbetsplan och budgetplan
Plan för år 2022 och för åren 2023-2029 lästes upp.
Det gjordes klart att Mina är ett Fritidssegelmotorskepp. Med henne får endast göras

rekreationsseglingar och utbildningsseglingar för medlemmar i Minas vänner. Endast den

merkostnad som resan medför tas ut. Vid l<aj kan olika aKiviteter och övernattningar ske.

Det betonades att det behövs många som hjälper till med att t ex hantlanga och stiida.
Även inom administration finns gott om uppgifter. Den större renoveringen i Sjötorp till
hösten har Ingo hela ansvaret för. Betonades också att förutom fasta kostnader varje år
behöver 1000-00 sparas varje år ör den översyn och renovering som krävs vart fjärde ån

Kommunen har förköpsrätt på Mina, om vi inte klarar av det, men ingen pant i Mina längre.

Planerna godkindes

98 Revisorns berättelse
Revisionsberättelsen lästes upp, godkändes och lades till handlingarna.

SlO Fastställande av resultat ocfi balansräkning
Resultat och balansräkning faststiilldes.

S11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Ärsmötet beslöt att enligt revisorernas örslag bevilja styrelsen ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2021

S12 Fasbtiillande av årcavgiften
Ärsmötet beslöt att behålla årsavgifterna oförändrade.



913 Val av styrelsemedlemmar
Ordförande Lennart Gustafuson (1 år), vice ordf. Börje Bergsten (1 år lwar),
kassor Bengt Tullsson (1 år), sekr Solveig Markebo (1 år på egen begäran),
ledamöter: Iris Axelsson (1 år), lGrl-Johan Berger (2 är), Lennart Wikström (2 år)

513b Val av fyra suppleanter
Till suppleanter valdes Lars Tianberg, Lars-Göran Nilsson, Mikael Larsson
och Stefan Eriksson.

S15 Val av revisor och revisorssuppleant
Sittande Torsten Kärrbrink omvaldes. Olof Svederberg valdes till revisorssuppleant.

516 Val av valbercdning
Lennart Lindstedt valdes till ordförande, ett uppdrag som ledamot är vakant.

S17 Förc-lag till stagdeändringar av paragraferna 9 och 16
Ärsmötet faststiillde förra åree ftireslagnå stadgeändringar. Se bihga till Ärsmöte 2OZl.

S18 Inkomna motioner
Inga motioner har lämnats in.

S19 Debattforum om Vinteruppvärmning eller ej
Under debatten fmmkom att Västkustskutorna har utbildningar om detta. Några ur
styrelsen/arbetslaget ska gå en sådan. Styrelsen utreder sen hur vi ska göra och beslutar
inför nästa vintervila.

S20 Mötets avslutande
Ordföranden tackade för mötet och avslutade det.
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