Svenska Racerbåtförbundet
SWEDISH POWERBOAT ASSOCIATION
Protokoll till styrelsemöte 12 (2018-11-07)
Närvarande: Annika Wrenkler, Johan Johansson, Johan Österberg, Jonas Gustafsson, Oskar
Samuelsson, Roland Edin och Jamie Spörndli.
Anmält frånvaro: Jeanne Céwe, Josefin Due-Boje, Tommy Jacobsson samt Camilla Coleman.
§1

Mötet öppnas
Roland öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§2

Val av sekreterare
Jamie väljs till sekreterare för mötet.

§3

Val av person jämte ordförande att justera protokollet
Jonas väljs att jämte ordförande att justera protokollet.

§4

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs.

Beslutspunkter
§5
Handlingar till förbundsmötet - Verksamhetsberättelsen och årsredovisningen
Förbundsstyrelsen beslutar
att
den föreslagna verksamhetsberättelsen fastslås.
att
inte göra någon handpåläggning i årsredovisningen för att kunna jämföra årets med
föregående års resultat.
att
den föreslagna budgeten fastställs med ett minusresultat på 21 800 kr.

a) Svaren på motioner
Förbundsstyrelsen beslutar
att
fastställa svaren för motionerna.

b) Propositioner
Förbundsstyrelsen diskuterar förslagen och finslipar skrivelserna.
Förbundsstyrelsen beslutar
att
lägga fram 11 förslag till förbundsmötet.

c) Förslag på ny medlemsavgift
Förbundsstyrelsen beslutar
att
föreslå en ny medlemsavgift på 250 kr/tävlingslicens men minst 1000 kr och max
5000 kr.
att
förslå att nya föreningar inte betalar någon medlemsavgift första året.
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d) Förtjänstmedaljer
Förbundsstyrelsen beslutar
att
tilldela Mikael Lundblad, Pernilla Ingvarsson, Håkan Borgström, Leif Wrenkler och
Mikael Hamrén förtjänstmedalj i guld.
att
tilldela Maud Rudefors, Oscar Helgeson, Robert Södergren, Thomas Engvall och
Christer Borgström förtjänstmedalj i brons.

Diskussionspunkter
Rapporter att läsa innan styrelsemötet, endast frågor om rapporterna tas upp på mötet
§6

Kommittérapporter
Inga kommittérapporter har inkommit förutom de föreslagna propositionerna från
offshorekommittén som behandlades under §5b.

§7

Kanslirapport (JS)
Kansliet har sista tiden lagt all arbetstid på förbundsmötet med allt vad det innebär;
sammanställa handlingar, hantera bokningar och ha dialog med hotellet. Jamie deltog också
på offshorekommitténs möte där förslag till propositioner diskuterades.

§8

Övriga rapporter
Inga övriga rapporter.

§9

Nästa möte
Nästa möte är planerat till söndagen den 2 december 2018 på Scandic Infra City.

§10

Mötet avslutas
Roland avslutar mötet och tackar för ett bra genomfört möte.

Roland Edin, mötesordförande

Jamie Spörndli, sekreterare

Jonas Gustafson, justerare
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