
ÅRSMÖTESPROTOKOLL FÖRT VID RASMUSKLUBBENS ÅRSMÖTE DEN 11 MARS  2018

Plats: Waxholms Hotell i Vaxholm

Närvarande: Tom och Ingrid Berg
Hans Granqvist och Marianne Hauge-Granqvist 
Margareta Hedsved 
Britt och Lennart Larsson
Pigge Nordström och Ewa Chrona  
Johan och Karolina Olsson
Åke och Margareta Svenmarck 
Olle och  Eva Tiger

Ordföranden Margareta Hedsved hälsade medlemmarna välkomna till årsmötet och förklarade mötet öppnat.

§ 1 Val av ordförande och sekreterare för mötet: Margareta Hedsved valdes till ordförande och 
Marianne Hauge-Granqvist till sekreterare 

 
§ 2 Fråga om mötet är behörigen utlyst 

Konstaterades att årsmötet var stadgeenligt utlyst 

§ 3 Godkännande av dagordning
Föreslagen dagordning godkändes

§ 4 Val av justerare: Förutom ordföranden utsågs Olle Tiger som justerare.

§ 5 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2017
Verksamhetsberättelsen lästes upp på mötet. Inga synpunkter framkom varför det beslutades att 
den kunde läggas till handlingarna.

§ 6 Redogörelse av ekonomin
Margareta redogjorde för ekonomin. Ingående balans var 6 826 kr och i slutet av året fanns 
6 466 kr i kassan.  Inbetalda medlemsavgifter (inkomster) under året uppgick till 3 100 kr  + 
försäljning av vimplar/märken för 480 kr och kostnaderna (utgifterna) uppgick till 3 940,40 kr. 

§ 7 Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

§ 8 Till ordförande för det kommande året valdes Margareta Hedsved.
Till kassör för det kommande året valde årsmötet Margareta Hedsved.
Till sekreterare  valdes  Marianne Hauge-Granqvist
Övriga personer att ingå i styrelsen valdes: Åke Svenmarck, Hans Granqvist och Tom Berg. 

§ 9 Att ingå i Tekniska kommittén omvaldes Curt Jahnsson och Åke Persson.

§ 10 Fastställande av aktivitetsplan och årsavgift 
Beslutades om en vårträff den 2/6 i Finnhamn samt en höstträff den 25/8. Flera förslag på hamn 
för höstträffen diskuterades. Valet föll på Ängsö Nationalpark i Stockholms norra skärgård.. 
Som alltid är val av hamn beroende av bl.a. väder och vind. Information om träffarna kommer 
att gå ut till medlemmarna före mötet.  Kolla också hemsidan.  

Beslutades att medlemsavgiften för 2018 är oförändrad 100 kr/båt. Uppmaning om inbetalning 
mejlas ut till medlemmarna tillsammans med årsmötesprotokollet och när årsavgiften inkommit 
mejlas aktuell medlemslista ut tillsammans med lösenord för det nya året.



§ 11 Övriga frågor
Tidigare medlem Göran och Anita Nilsson lät meddela att de är hamnvakt för gästhamnen 
Segelvik, utanför Söderhamn i juli månad och hälsar alla som kommer förbi med båt välkomna 
till gästhamnen.

För de som planerar att segla på norrlandskusten tipsade Tom om boken Norrlandshamnar av 
Erik Nyström.

Årsmöte 2019
Plats för årsmöte 2019 föreslogs Rindöhamn och restaurang Batteriet. Styrelsen återkommer om 
tid och plats. 

Aktivitetsplan
Medlemmarna uppmanas att komma med förslag på andra aktiviteter som skulle kunna anordnas
av klubben. 

 
Tips - Facebook
Det finns  en grupp på Facebook, som heter Hallberg-Rassy Rasmus 35, som kan vara intressant 
att gå in på.

§ 12 Ordföranden Margareta tackade alla deltagare och avslutade årsmötet. 

Efter mötet intogs brunch på Waxholms Hotell, som sponsrades av klubben med 200 kr per 
deltagande båt.

Vid protokollet

Marianne Hauge-Granqvist

Justeras:

Margareta Hedsved Olle Tiger
Ordförande   


