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Protokoll vid årsmöte i Segelsällskapet Sjöhästen i Arild 2010-04-03

Plats: Rusthållaregården i Arild Närvarande: Johanna Sahlbelg
Gisela Tandberg
Elisabeth Skytting
Stefan Holmström
Cecilia Sjödin
Lars Ahlgren
Stefan Rafstedt
Jan Eriksson efter punkt 7

1. Mötets behöriga utlysande
Alla närvarande hälsades välkomna till årsmötet. Frågan ställdes om årsmötet kunde anses behörigt
utlyst. Arsmötet fann frågan med ja besvarad.

2. Mötesordförande och mötessekreterare
Till mötesordförande valdes Stefan Rafstedt och till mötessekreterare valdes Cecilia Sjödin.

3. Val av två justeringsmän
Tilljusteringsmän valdes Gisela Tandberg och Elisabeth Skytting.

4. Styrelsens verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelse for perioden 2009-06-30 - - 2009-12-31.
Sjöhästen har genomfört seglarskola mellan den 6-10 juli med 26 fullföljande elever som lärde sig

seglingens grunder samt mer avancerad segling.
Sjöhästen harockså genomförttvå regattor, den 12 juli ianslutning tillseglarskolan samtden'1
augusti då Sjöhästen var värd för Kullen Cup med 22 deltagande båtar.

Sjöhästen har vidare genomfört en seglingsutbildning under juli i 2-kronorna med ett antal föräldrar
som efterfrågade detta i samband med seglarskolan. Gamla ladan är tömd. Material sorterat, använd-
bart transporterat till nya ladan på Stubbarp. Sekretariatet är tömt och material finns nu i boden
bakom. Föreningens kontanta tillgångar pler 2009-12-31: PG-konto 41.453,96 Handxassa 525,50

5 Revisionsberättelse
Revisorns revisionsberättelse lästes upp. Revisorn rekommenderar årsmötet att bevilja styrelsen
ansvarsfrihet för verksamhetsåret. Revisionsberättelse presenteras i separat bilaga till protokollet.

6. Ansvarsfrihet for styrelsen.
Arsmötet bevi ljad e styrelsen a nsva rsf rihet fÖr verksamhetsåret.

7. Val av Segelsällskapet Sjöhästens styrelse och revisor för en tid av ett år
Arnold Stifors valdes till ordförande
Erik Wehtje valdes till vice ordförande
Stefan Rafstedt valdes till sekreterare
Lars Linder-Aronson valdes till kassör
Cecilia Sjödin, Ockie Manninger och Johanna Sahlberg valdes till ledamöter
Christina Ståhle och Gisela Tandberg valdes till suppleanter
Lars Ahlgren valdes till revisor

8. Val av valberedning
Till ledamot av valberedningen valdes Elisabeth Skytting

9. lnkomna förslag
Då inga förslag inkommit till styrelsen tackade ordföranden för visat intresse samt förklarade årsmötet
avslutat. Avgående ledamöter och suppleanter avtackades för sitt stora engagemang for Sjöhästen.

Justeras Justeras
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