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Protokoll fört vid RYC Årsmöte 2020-04-10, kl 10.15
Plats: Runmarö Hembygdsgård
Röstlängd/Deltagare:
Ulrika Mohlin, Anne Forslund, Sanna Jönsson Käll, Anne Kihlström-Johanson, Johan Spindler, Björn
Appelgren, Rickard Marcks von Würtemberg, Peter Forslund, Per Stenhammar, Peter Georén,
Fredrick Marelius, Håkan Forslund, Tomas Hellström, Pär Johanson, Totte Finne,

Dagordning
1. Mötets öppnande
Ordföranden hälsade deltagarna välkomna till RYC Årsmöte 2020 och förklarade mötet öppnat. En
liten skara tappra hade valt att närvara i Hembygdsgården och övriga deltog digital via Skype.
2. Faställande av Röstlängd
Närvarolista och Röstlängd enl. ovan.
3. Fråga om mötets stadgeenliga kallelse
Kallelse till Årsmötet befanns ha anslagits och utskickats enl. stadgarna. Noterades att det också gått
ut information via Facebook och RYC hemsida kallelse samt även möjligheten att delta via Skype.
4. Fastställande av mötets dagordning
Mötesdagordning godkändes.
5. Val av mötesordförande och sekreterare
Håkan Forslund valdes till ordförande samt Pär Johanson till sekreterare för årsmötet.
6.

Val av justeringsmän, som jämte ordförande skall justera mötets protokoll
samt val av två rösträknare
Fredrick Marelius samt Peter Georén valdes till Justeringsmän tillika rösträknare.
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7. Styrelsens verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning för år 2019
Verksamhetsberättelse och resultat- och balans-räkning redovisades av Håkan Forslund respektive
kassören Fredrick Marelius, godkändes och lades till handlingarna.
Kommentarer till verksamhetsberättelse;
• 2019 har varit ett år av extraordinära insatser och därmed större investeringskostnader.
•
•
•

Tillkommer en kostnadspost på ca 40 000 kr för indragning och installation av el i nya
boden.
Kassa- och bank-tillgångar är 150 000 kr , inräknat el-faktura enl. ovan..
Preliminär Budget för 2020:

Medlemshantering
Jollar
Jerkers
Övrigt (RR, seglarskola, sjöbus,
försäljning tröjor och jollar, löner,
startavgifter, bidrag mm)
Allsvenskan

Total:

•

Intäkter
Utgifter
Not
66 000 kr
-27 309 kr 20% upp från 2019 pga
höjd medlemsavg.
7 425 kr
41 000 kr
161 918 kr

0 kr

276 343 kr

-21 152 kr
-51 000 kr
-97 023 kr

-75 000 kr Förhoppningsvis kan vi
sälja sponsoraktiviteter.
-271 484 kr

4859 kr

Ordföranden redogjorde för en budgetkalkyl för 2020. Se ovan
o Allsvenskan reduceras till 2 seglingar i stället för 4 planerade. Vilket ger en
halvering av startavgiften till 15000:-. Träningsseglingar; RYC går in i KSSS
träningspool för att kunna träna i J70 , Kostnad 30 000 kr.
Budgeterat för kläder ( Allsvenskan ställer krav på enhetlighet i klädsel
typ ”lagdräkt” ): kostnad 30 000 kr
o Totalt Allsvenskan budgeterade kostnader: 75 000 kr
o För att delvis täcka kostnaderna har ett sponsorpaket tagits fram av RYC
Arbetsgrupp för Allsvenskan:
1/2 -dags Event-paket, grupp-arrangemang, segling i Jollar, riktat till företag
för 30 000 kr.
Även ett mindre PR-paket , 5000 kr, i form av företagslogga, ”stripes” ,att appliceras
på båtar , t.ex. coaching och följebåtar samt på RYC egna jollar erbjudes.
o Medlemshantering genom ”Föreningssupport”, har kostat 27 000 kr under 2019,
och är under utredning av styrelsen. En dyr tjänst som inte har hållit utlovad
kvalitet.
o Intäkterna till RYCs verksamhet består i huvudsak av :
§ Medlemsavgifter
§ Seglarskolan
§ Bidrag från kommunen
Hur påverkas RYC av Covid -19 ?
o Seglarskolan blir säkert påverkad. Enl, Björn Appelgren är dagsläget
för anmälda 44 st varav 8 st till vuxenseglarskolan. Normalt brukar det vara 55-60
anmälda. Tvingas man till att ställa in så skall anmälningsavgifterna återbetalas i enl.
med reglerna.
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o

Det som är positivt är att RYC kan genomföra våra event i enl. med myndigheternas
nuvarande rekommendationer ;
§ Utomhusarrangemang
§ Lokalt
§ Deltagare byter om hemma
§ Deltagare medtar egen mat och dryck.

o

Uppsida och möjlighet;
Ett ökande semesterfirande i Sverige och lokalt kan ge ökad efterfrågan på
lättillgängliga arrangemang i närområdet.
RYC bör kunna möta detta med ökad marknadsföring av våra redan planerade
seglingar, seglarskolor och andra möjliga event.
§ Uppdrag till styrelse och mötesdeltagare att komma med förslag
på innovativa PR-aktiviteter.

o

8. Revisionsrapport avseende styrelsens förvaltning år 2019
Revisionsrapporten redovisades.
Revisionsrapporten godkändes och lades till handlingarna.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2019
Mötet beslutade att bevilja Styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
10. Fastställande av medlemsavgifter för verksamhetsåret 2021
Styrelsen föreslår att medlemsavgiften bibehålls på samma nivå som nuvarande:
• 250 kr för enskild medlem
• 350 kr för familjemedlemskap
Dels höjdes avgiften förra året och dels ser överslaget för resultatet för 2020 hyggligt ut,
Efter förslag från Johan Spindler beslöts att medlemsavgiften skall utgöra en minimiavgift.
Medlem kan välja att betala mer än minimiavgiften för att stödja RYC verksamhet.
Minimiavgift skall klargöras i medlemsutskicket av betalningsavi.
11. Val av ordförande för en tid av två år.
Valberedningen föreslår omval.
Mötet beslutade att välja Håkan Forslund till ordförande.
12. Val av två ordinarie styrelseledamöter på tid av två år
Omval beslutades av Tomas Hellström och Björn Appelgren för två år.
13. Val av tre Suppleanter till styrelsen på en tid av två år
Omval beslutades för Sanna, Rickard och Björn Johanson.
14. Val av två revisorer samt en revisorssuppleant på tid av ett år
Till Revisorer omvaldes Per Stenhammar och Peter Georen,
och som revisors-suppleant omvaldes Pia Carlström.
15. Behandling av förslag väckta av styrelsen eller röstberättigad medlem
Inga förslag för behandling finns från styrelsen eller har inkommit från medlem.
16. Val av en sammankallande och två ledamöter i valberedningen
Omval beslutades för Lisa Runnerus som sammankallande i Valberedningen och
Peter Forslund och Peter Marcks som ledamöter.
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17. 2019 Sommarens progam
Sommarens program gicks igenom.
Programmet skall uppdateras med nedanst. tillägg och kommentarer;
• Varmbad genomförs i form av Lagsegling! Ett nytt grepp för att öka intresset för
eventet.
Varje lag består av tre båtar och Laget samarbetar under kappseglingen för att nå
lägsta sammanlagda poäng.
Dvs det blir 6 båtar på banan och regattan genomförs som Round Robin eller Cup.
En kortare instruktion/utbildning med regler och tips görs före start.
• Jerkers Familjeseglingar på söndagar under sommaren har reducerats i antal och
genomförs vid tre tillfällen i Juli med avsikt att nå större deltagande genom fokus
och mer marknadsföring.
• Allsvenska i segling läggs till i programmet.
o 14-16 Augusti i Örnsköldsvik
o 4-6 September i Västerås
• Gran Prix genomförs 12 September.
• Nybörjarkurs i jollesegling för vuxna .
Genomförs som halvdagsevent , 4 tillfällen under helgerna i juli v.28 och 29
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18. Övriga Frågor
Medlem frågade vem som designat RYC nya grymma hemsida.
Hampus Appelgren hyllades av mötet för fantastiskt arbete, byte av plattform och ny användarvänlig
design.
19. Mötets avslutande
Ordföranden tackande alla medlemmar för alla goda insatser under det gångna året och med särskilt
stort tack till Pär Johanson som projektlett och varit delaktig i alla de förbättringar som gjorts på
Jerkers Udde senaste året. Även familjen Hellström tackas för arbetet med båtar och Jerkers samt
övriga i styrelsen för gott samarbete
Ordförande tackade därefter mötesdeltagarna för engagemang och visat intresse samt förklarade
årsmötet avslutat.
Mötesdeltagarna tackade RYC ordförande tillika Årsmötesordförande med en varm applåd samt
önskade varandra en Glad Påsk.!

Vid protokollet
........................................
Pär Johanson, sekr.

Justerat :
.........................................
Fredrick Marelius

……………………………
Håkan Forslund

..........................................
Peter Georén

