
Protokoll 2020 Årsmöte Svenska Finnjolleflörbundet 

Karlstad 2020-09-12 

1. Ordförande Torsten Jarnstam öppnade motet 

2. Mötet ansågs behörigt utlyst 

3. Dagordningen fastställdes enligt presenterat på mötet 

4. Val av mötesordförande och sekreterare 

a. Mötes ordförande Torsten Jarnstam 

b. Sekreterare Fredrik Tegnhed 

5. Val av 2 justerare till lika rösträknare  

a. Svante Collvin och Per Friberg 

6. Verksamhetsberättelser och ekonomisk redovisning presenterades 

a. Mötet godkände verksamhets berättelse och ekonomisk redovisning 

7. Budget presenterades 

a. Budget godkändes 

8. Revisorsrapport 

a. Revisorsrapport presenterades 

9. Revisorsrapport godkändes och styrelsen gavs full ansvarsfrihet för verksamhetsåret  2019 

10. Sverige cupen 2021 samt kval till mästerskap 2021 

a. Sverigecupen blir i år USS/ESK regattan plus Sola Cup 

b. Sola cup räknas som kval till EM/VM 2021 

11. SM arrangör 2022 

a. Kalmar ligger som förslag till 2022 

b. Mötet godkände Kalmar som arrangör 

i. Styrelsen har dialog med våra grannländer om att köra NM samtidigt 

12. Klassmästerskap master 2021 

a. Mötet beslutade att detta körs i samband med Sola cup 

13. Finndraft 2020 

a. Mats MK Karlsson och Ulf Bjureus vann årets Finndraft 

i. Bägge återgav sin vinst till förbundet och lade i styrelsens händer att hantera 

densamma som en inspirationspeng till ngn ny förmåga enligt nedan: 

1. Pengarna fördelas som ett träningsstipendium 50/50 seglare Coach 

a. Till en ung lovande seglare som uppfyller följande kriterier 

i. Bra kamrat 

ii. Brinner för segling 

iii. Potential att bli finnjolleseglare 

b. Finndraft fortsätter i ny anda  

14. Träningsläger 

a. Fredrik Tegnhed och Peter Overup kommer tillbaka under hösten 

15. Val av styrelseledamöter enligt dagordning 

a. Ordförande Torsten Jarnstam (Omval på 2 år) 

b. Ledamot Jonas Andersson (Omval på 2 år, utökad period med 1 år) 

c. Suppleant Peter Bernstein (omval på 1 år) 

d. Valberedning Johan Wik och Fredrik Tegnhed Omval på 1 år) 

e. Övriga fortsätter enligt tidigare val till 2021 

16. Inga inkomna motioner ! 

17. Övriga frågor 



a. Hemsidan och ”tjöt” saknas på denna, Bengt Strömberg, detta diskuterades och gick 

över i Facebook diskussion se nedan 

b. Facebook / hemsida skall ses över användandet, Styrelsen skall kika på hur det kan 

göras bättre och ev delegera frågan till några medlemmar 

i. Begränsa antalet admin till några få 

ii. Hur skall vi kunna använda ngt solcialt forum till effektivt 

informationsdelande  

c. Hur gör vi med Nordic Cup ? 

i. Utvärdering pågår och återkommer 2021 i detta 

d. Koordinering generellt av tävlingar med våra grannländer 

i. F. Tegnhed kontaktar grannländerna om detta och återkommer 

 

18. Mötets avslutande 

 

 

 

Protokollet justeras av: 

 

______________________________                                       ____________________________ 

Svante Collvin    Per Friberg 


