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Plats  Klubbhuset på Solbergs udde, Västervik 

Tid  Söndagen den 22 september 2019 kl 1300 – 1430 

 
 Namn och funktion  

Närvaro Anders Karlzén ordf 
Hjalmar Åselius kassör 
Lars-Åke Larsson sekr 
 

Magnus Stalebrant varv 
Per-Inge Nilsson veteran 
Torsten Blomgren WSS-nytt 
 

 Samt ca 50 medlemmar enligt närvaroförteckning 

§ 1 Mötets öppnande  

Anders hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat.  

§ 2 Fastställande av dagordning 

Styrelsens förslag till dagordning godkänns.  

§ 3 Upprop samt fastställande av röstlängd för mötet 

Årsmötet konstaterar att endast WSS röstberättigade medlemmar är närvarande. 

§ 4 Val av mötesordförande 

Extra årsmötet utser Anders Karlzén att leda årsmötesförhandlingarna. 

§ 5 Val av mötessekreterare 

Till mötessekreterare utses Lars-Åke Larsson. 

§ 6 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare 

Gert Petersson och Tore Källmark väljs att tillsammans med mötesordföranden 
justera protokollet samt att fungera som rösträknare.  
 

§ 7 Årsmötets behöriga utlysande 

Årsmötet har annonserats de tre senaste måndagarna under Föreningar i 
Västerviks-tidningen. Anslag har funnits i klubbhuset och på hemsidan.  
Närvarande medlemmar konstaterar att årsmötet har utlysts på ett tillfredsställande 
sätt. 

http://www.wss.nu/
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§ 8 Stadgeändring 

Lars-Åke rapporterar 

Årsmötet misslyckades med att hitta ansvariga för Klubbmästeriet, 
Marknadssektionen och Skansholmen. På styrelsemöten därefter har dessutom 
representanter för Klubbhuset, Segling och Ungdom saknats.  

Styrelsen beslutade i juni att kalla till extra årsmöte den 22 september för att ta 
ställning till avvikelser från stadgans krav på sektionsansvariga. 

WSS organisation har i många år utgått från ett antal självständiga sektioner. 
Eftersom denna modell inte längre kan realiseras, föreslår styrelsen: 

 Avskaffa sektionsindelningen 

 Välj en liten styrelse omfattande 

o Ordförande 

o Sekreterare 

o Ekonom 

 Samt tre ordinarie ledamöter 

 Ge varje båtägare möjlighet att ta på sig ett självständigt projekt som alternativ 

till deltagande i kollektiva arbetsdagar. 

 Fullgörande av en styrelsepost motsvarar genomförd arbetsplikt 

 Styrelseledamöterna har rätt att attestera arbetskort för andra medlemmar. 

 Vid behov höja avgiften för ej fullgjord arbetsplikt från 2 000 till ? kr. (antalet 

timmar har i enkäter visat sig ha en bred förankring bland medlemmarna) 

 Betona valberedningens uppdrag att hitta både styrelseledamöter och 

båtägare som är villiga att ansvara för enskilda projekt typ samordning av 

gästhamnsvärdar, klubbhusstädning, fester, eller utförande av gräsklippning, 

representation i samarbetsgrupper (t ex ungdom, segling, båtråd) 

 Varje projektansvarig kan vid behov adjungeras till styrelsemöte. De har där 

yttrande- och förslagsrätt. 

 Ändra stadgan i konsekvens av ovanstående 

 

Styrelsen föreslår det extra årsmötet att besluta ändra stadgan så att WSS 

verksamhet kan bedrivas utan sektionsstyrelser. 

Extra årsmötet beslutar med acklamation avslå styrelsens förslag 

§ 9 Avslutning 

Ordföranden Anders Karlzén tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat 

 

 

Anders Karlzén  Lars-Åke Larsson 

ordförande   sekreterare 

 

Gert Petersson  Tore Källmark 

justeringsman  justeringsman 

http://www.wss.nu/
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Bakgrundsinformation 2019-09-20 

I klubbhuset närvarande ca 50 medlemmar accepterade tacksamt ett erbjudande 

från Tore Källmark och Thomas Ragnarsson att förstärka valberedningen fram till 

årsmötet 2020 i syfte att få samtliga sektionsstyrelseposter bemannade. 

Styrelsen avser att adjungera Tore Källmark för seglingssektionen samt Mikael 

Albinsson för ungdomssektionen fram till årsmötet 2020. 

 

Noterat av 

 

Lars-Åke Larsson 

sekreterare 

http://www.wss.nu/

