
 

 

Årsmöte Håtö Seglarsällskap (HSS) 30 juni 2013 
 
 
 
Närvarande: Ina Gärdlund, Sofia Bredberg, Therese Öhlin, Celina Ankarstig,  
Niklas Olsson, Emma Sandgren, Sandra Attermo, Clara Håkansson, Carl Håkansson,  
Josefin Schlossar, Caroline Schlossar, Tony Schlossar, August Svanström, Erik Enfors,  
Julia Gannedahl, Anna-Karin Enfors, Lina Ebersjö, Tova Strandell, Martin Malmgren,  
Magnus Nord, Ann-Kristin Bredberg, Niklas Bredberg, Monica Lind.  
 
 
 
• Mötet öppnades och dagordningen bifölls av närvarande. 
 
• Ann-Kristin Bredberg valdes till ordförande för mötet. 
 
• Clara Håkansson valdes till mötets sekreterare. 
 
• Carl Håkansson och Erik Enfors valdes till justeringsmän tillika rösträknare. 
 
• Stämman fastställdes vara stadgeenligt utlyst. Beslutade att instruktörer samt före-detta  
instruktörer ska få mail om nästa möte. 
 
• Röstlängden fastställdes till en röst per familj, dvs. 15 röster totalt. 
 
• Årsredovisningen beskrevs i korta drag. Inklusive stipendium (30 000 kr) från Norrtälje  
Rotaryfond hade HSS 220 339 kr i intäkter under senaste räkenskapsår.  
 
• Revisionsberättelsen från 2012 redovisades och revisorerna ansåg att ekonomin var i god ordning. 
Ansvarsfrihet för styrelsen föreslogs och röstades igenom.  
 
• Valberedningen föreslog Magnus Nordh som ny ordförande för föreningen, Ina Gärdlund  
och Thomas Lund som ledamöter samt Erik Enfors och Clara Håkansson som  
suppleanter, vilka årsmötet valde.  
 
• Som revisor och revisorssuppleant valde årsmötet Tony Schlossar som revisor samt Caroline 
Schlossar som revisorssuppleant. 
 
• Till valberedning valdes Carl Håkansson och Ann-Kristin Bredberg. Ann-Kristin Bredberg valdes 

som sammankallande. 
 
• Övriga frågor:  
 
 • Inköp av nya båtar diskuterades. I och med stipendiumet från Roslagens Sparbank kommer 
 några nya båtar köpas innan sommarens läger. 
 
 • Det konstateras att flipperjollen Banarne har bytt namn till Matilda. 
 
 • Materialargruppen lägger fram förslag om att de skulle behöva stöd av intruktörer från  
 seglarskolan. Gärna även under andra delar av året än under de veckor seglarskolan är  
 aktiv. Ina Gärdlund (ansvarig seglarskolan) ska följa upp detta med instruktörerna och se 
 vilket intresse som finns och i vilket utsträckning det är möjligt.  



 

 

 
 
 • Information om Håtö Cup lades fram av Ann-Kristin Bredberg. 
 
• Mötet avslutades. 
 
 
 
 
Clara Håkansson                        Carl Håkansson                         Erik Enfors 
Sekreterare                                 Justeringsman                           Justeringsman 


