
 

ÖTA SEGELSÄLLSKAP 
GRUNDAT 1895 

Årsmöte 2022 

(Org.nr 802001-3085) 

Plats: Sjömansskolan, Mälarvarvet och digitalt via Zoom 

Tid: 29 mars kl 19.00 

Parentation 

Närvarande hedrade sällskapets avlidna under det gångna året 2021 med en 

tyst minut. 

Tom Tandal 

Lasse "Rullis" Hansson 

Sven PaMn 

Lasse Petterson 

Urban Cegrell 

Rolf Eriksson 

Ingemar Holmström 

1. Årsmötets öppnande samt val av ordförande och sekreterare för 

mötet 

Torvald TheUen valdes till mötets ordförande. 

Sten Ring valdes till mötets sekreterare. 

2. Fastställande av röstlängd för mötet 

Röstlängden fastställdes till totalt 45 röstberättigade medlemmar som deltar 

fysiskt och via digital länk. Se bilaga la-b 

3. Fråga om mötet är kallat på rätt sätt 

Mötet befanns vara kallat på rätt sätt. 

4. Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes. Se bilaga 2 



5. Val av protokolljusterare och rösträknare 

Mötet valde Alexandra Anelli och Rolf Holmskär till mötets protokolljusterare 

och rösträknare. 

6. Föredragning av styrelsens verksamhets- och 

förvaltningsberättelse för senaste Verksamhetsåret 

Nedan följer ett axplock av kommitt&nas verksamhetsberättelser. Se bilaga 3a-h 

Miljö 

Saneringen av plastbåtar slutfördes och kvarvarande LOVA bidrag har delats ut till 

medlemmar enligt rekvisitioner (65). Hela projektet har slutredovisats till Länsstyrelsen. 

Jungfruholmarna 

Under 2021 har både Klubbhuset och Servicehuset fått ny fasadfärg. För att hålla ner 

kostnader har all tvättning och målning har utförts av medlemmar, med mycket gott 

resultat. 

Fasadbelysningen har bytts ut, och armaturer har satts upp även på verandan mot 

Vårbyfjärden. 

Gungorna och sandlådan har renoverats och flyttats till höjden framför Servicehuset. Gräs 

har anlagts där, och vid Klubbhusets gavel, på gungornas gamla plats. 

En diskbänk med kallvatten och avlopp har installerats på Klubbhusets norra gavel, stående 

på ett enkelt trädäck. Diskbänken får användas av både medlemmar och gäster. 

Hamnen 

Uppdatering av bryggbelysning har fortgått sen tidigare och fortsätter i den mån behov 

kommer upp. 

På arbetsdagen i höstas genomfördes kontroll och åtgärder över våra grindlås samt att ny 

taggtråd sattes upp på de ställen där behov fanns av att bytas. 

Redaktionen 

Redaktionskommittén har under året givit ut två dubbelnummer av Götakryssaren. 

Arbetet med att utveckla hemsidan har fortsatt. 

Långhoinnskommitt 

2021 har småarbeten utförts som ex dörreparationer och dyl. "Projekt röda mastskjulet" har 

haft flera möten där ider bollats och ritningar utförts. Arbetet har utmynnat i ett godkänt 

bygglov. 

Varvet 

Terminaltraktor genomgick en stor service som genomfördes av CarcoTec AB 
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Vid sjösättning och torrsättning med Götas traktor och vagn har det mesta gått bra förutom 

några tråkiga incidenter. som har lett till att ytterligare förbättringar planeras. Vi har med 

gott resultat testat att sjösätta med sling. 

Kappsegling 

3 kvällsseglingar under våren och försommaren. Korv -och paket samlade 12 tappra 

besättningar som kämpade tappert i den lätta vinden. Göta har varit representerade på 

andra seglingar och mästerskap under det gångna året såsom M-båts SM, Gotland Runt, 

Skärgårdskrysssarpokalen och Shorthandseglingar. Under sommaren arrangerades en segling 

med Jungfruholmarna som bas för Nordiska 5%2. 

Festkommittén 

På grund av pandemin har aktiviteten varit låg. 

Ekonomiberättelse 2021 

Se bilaga 4 

Budget för 2021 har använts enligt beslut med följande undantag: 

Kostnaderna för röda mastskjulsbranden har ej belastat budget då kostnaderna hitintills (ca. 

210 000 kr) kommer att täckas av försäkringen . 

Samtliga verksamheter har hållit budget och gjort det som var planerat 

Den budgeterade 125-årsfesten blev inställd. 

Intäkterna har varit något lägre än budget (- 10 000) 

Resultatet -159 169 kr 

Likviditet (kassa) fortfarande god. 

Resultatet 480 000 kr bättre än budget — huvudsakligen beroende på att jubileumsmiddagen 

(100 000 kr) blev inställd och att röda mastskjulet (300 000) fortfarande är under planering 

och bara kostat byggnadslov under året. 

7. Revisorernas berättelse 

Revisorernas berättelse delgavs av revisor Olof Nordin. 

Han konstaterade att årsbokslutet har upprättats enligt god redovisningssed. 

Revisorerna föreslår ansvarsfrihet för styrelsen och att resultatet godkänns. 

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 

Mötet beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen. 

9. Fastställande av verksamhetsplan, budget, arvoden och avgifter 

för nya verksamhetsåret 

Se bilaga 5 

Miljö 

Sanering av träbåtar- Lova pengar söks i december 2022. 

Samarbete med HBK kring köp av miljövänlig antifrysvätska. 
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Jungfruholmarna 

Renovering av kajen 

Nytt bastuaggregat 

Erosionsskydd utanför klubbhuset 

Hamn 

Översyn av bryggor, träd och staket. 

Långholmen 

Under 2022 är planen att återuppbygga det röda mastskjulet på det sätt som årsmötet 

beslutar. Samt renovering av telefonkåken, åtgärda golvet i spinnhuset och sophantering 

Varvet 

Förbättringar på vagnen 

Festkommitten/Klubbmästeriet 

Pubar återuppstår. 

Redaktionen 

Digitalisering och arkivarbete 

Budget 

Se bilaga 6 

Den föreslagna budgeten slutar med ett underskott på c:a 300 000, vilket är större än 

underskottet för 2021, men betydligt bättre än budgeten för samma år. I budgeten finns 

utrymme för underhåll som planeras inom kommitterna, bl a ett strandskydd för 

Jungfruholmarna. 

Förslag till nya avgifter och införande av en eskaderavgift 

Se bilaga 7 

Mötet beslutade att fastställa styrelsens förslag av verksamhetsplan, budget, arvoden och 

avgifter för det nya verksamhetsåret. 

10. Val till styrelse, kommitter och övriga ledamöter 
Mötet valde styrelse, kommittémedlemmar och övriga ledamöter enligt valberedningens 

förslag. 

Valberedningens förslag till val av funktionärer vid GSS årsmöte 2022 

Roll Namn 

 

val Tid Period 

Styrelsen 

     

Ordförande Charlotte Hertzberg Omval 2 år 2022-2023 

Vice ordförande Hans Jeppsson Sittande 2 år 2022 

Kassör Vakant 

 

Fyllnadsval 1 av 2 år* 2022 

Sekreterare Sten Ring Omval 2 år 2022-2023 
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Hamnchef Fredrik Sahlberg Sittande 2 år 2022 

Varvschef Lars Nordlund Omval 2 år 2022-2023 

Jungfruholmsintendent Max Linder Sittande 2 år 2022 

Långholmschef Johan La rsva Il Nyval 2 år 2022-2023 

Kappseglingschef Per Hansson Omval 2 år 2022-2023 

Miljösamordnare Ralf Morgenstern Omval 2 år 2022-2023 

Klubbmästare Fredrik Persson Nyval 2 år 2022-2023 

Redaktör Johan Boström Fyllnadsval 1 av 2 år* 2022 

Styrelseledamot Luis Montero Sittande 2 år 2022 

      

Medlemssekreterare GulliAnn Ekberg Omval 1 år 2022 

      

Hamnkommittén 

     

Ledamot Rolf Holmskär Omval 1 år 

 

Ledamot Sten Thorold Omval 1 år 

 

Ledamot Matts Beckman Nyval 1 år 

       

Varvskommittén 

     

Ledamot Jan Söderberg Omval 1 år 

 

Ledamot Christer Johansson Omval 1 år 

 

Ledamot Fredrik Jeansson Omval 1 år 

 

Ledamot Hans Lennart Olsson Nyval 1 år 

       

Festkommittén 

     

Ledamot Johanna Lindberg Omval 1 år 

 

Ledamot Petter Lindgren Nyval 1 år 

 

Ledamot Joel Blom Omval 1 år 

 

Ledamot Johan Westberg Omval 1 år 

 

Ledamot Anders Marklund Omval 1 år 

       

Jungfruholmskornmitt&I 

     

Ledamot Staffan Jonsson Omval 1 år 

 

Ledamot Tony Duda Omval 1 år 

 

Ledamot Ulrika Stiernborg Omval 1 år 

 

Ledamot John Coogan Omval 1 år 

       

Kappseglingskommitt61 

    

Ledamot Leo Edström Omval 1 år 

       

Redaktionskommittén 

     

Ledamot Carl Axel Petersson Nyval 1 år 

 

Ledamot Klas Jonsäter Nyval 1 år 

       

Långholmskommitt6i 
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Ledamot Anders Lilieqvist Nyval 1 år 

 

Ledamot Lennart Adell Omval 1 år 

 

Ledamot Siri Jansson Omval 1 år 

 

Ledamot Johan Sjömark Omval 1 år 

       

Uppyaktningskommitte'n 

     

Ledamot Eva Bjelksjö Omval 1 år 

       

Revisorer och 

revisorssuppleanter 

     

Revisor Lars Berglund Omval 1 år 

 

Revisor Dan Eliasson Nyval lår 

 

Revisorsuppleant Stefan Lundgren Omval lår 

 

Revisorsuppleant Svante Sjöberg Omval lår 

 

* 1 av 2 år Fyllnadsval 1 år - den egentliga perioden är 2 år. Person som väljs in väljs för 1 år 

Kassörposten är vakant. 011e Nordin ställer upp som tf. kassör och styrelsen har slutit ett 

avtal med redovisningsfirman Bluemind för att sköta sällskapets bokföring. Årsmötet 

lyckades inte tillsätta en kassör. 

Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsen förslag att ge styrelsen lov att: 

-använda pengar utöver budget för att utöka Blueminds uppdrag. 

-om möjligt adjungera en kassör. 

-under val till kommitteer läggs rollen kassörsassistent som alltså inte ingår i styrelsen 

utan har en funktionärsroll. 

Till kassörsassistent valdes Emma Moren på ett år. 

11.Val av revisorer 
Mötet valde enligt följande: 

Revisor, Lars Berglund (omval) 

Revisor, Dan Eliasson (nyval) 

Revisorssuppleant, 1 år Svante Sjöberg (omval ) 

Revisorssuppleant, 1 år Stefan Lundgren (omval ) 

12.Val av valberedning 
Mötet valde till valberedning följande medlemmar: 

Pär Lagercrantz - sammankallande 

Lovisa Falkenmark 
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Richard Carmi 

Till suppleanter valdes 

Karin Grelz 

Mikael Schyllberg 

13.Proposition om beslut för återuppbyggnad av Röda mastskjulet 

Ordförande presenterade styrelsens olika förslag. (se bilaga 8) 

011e Nordin visade två räkneexempel per båtägare och år. 

28 medlemmar röstade för förslag 1 

12 medlemmar röstade för förslag 2 

Därmed beslutar mötet att styrelsen ska genomföra förslag 1 till en beräknad kostnad av 

1.400.000 kronor. Vidare beslutade mötet att vid behov låta sällskapet låna upp till 600.000 

kronor till återuppbyggnaden. 

Mötet tog även ett beslut att byggnaden också skall brandskyddas med lämpligt material. 

14. Inkomna motioner 
Till mötet har två motioner lämnats in. 

Motion 1- upprustning av Telefonkåken inlämnad av Roland Sällemark - se bilaga 9 

Mötet godkänner styrelsens förslag . 

Motion 2 - Utredning av möjligheter till förvaring av master och skåp av Johan Larsvall - se 

bilaga 10 

Mötet godkänner styrelsens förslag. 

15.Övriga frågor 

Vid mötets början passade Eva Bjelksjö på att uppvakta årets närvarande jubilar: 

Carl Axel Petersson — 75 år 

Max Linder informerade om förestående backluckeloppis den 7 maj. 

Jan Soddu tog upp frågan om dränering av varvsplan. Varvskommittén har stött på staden i 

frågan. 

Ordförande avtackade Carl-Axel Petersson, Anders Lillieqvist och Petter Lindgren för 

mångårig insats i styrelsen. 

Ordförande för mötet och adjungerad kassör uppvaktades. 

16.Mötets avslutande 
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orval Theden, ordförande. Sten Ring, sekreterare 

Ro f(Holmskär, justerare  

CtA 

Alexandra Anelli, justerare 
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