
                                                                                                             
 
Årsmöte Föreningen För Fulla Segel (FFS) 
 
Datum: 2021-04-24 
Plats: Kvartsitahuset samt digital närvaro 
Tid: 14.00 
 
1.Wiggo Lander öppnade mötet och hälsade välkommen dels de närvarande, men även de 
som medverkade via TEAMS. Totalt hade 13 personer hörsammat kallelsen. 
 
2.Mötet godkände att årsmötet var behörigen utlyst. 
 
3.Dagordningen godkändes, en punkt tillkom som övrig. 
 
4.Till mötesordförande valdes enhälligt Lennart Martinson 
 
5.Till mötessekreterare valdes Tor Colliander 
 
6.Protokolljusterare tillika rösträknare valdes Bo Olsson och Per Trollvik 
 
7.Verksamhetsberättelsen föredrogs. Denna stod att finna på hemsidan. Wiggo, som lett 
arbetet med att få Kvartsita i ett strålande skick, berömdes för insatsen. Under året har, på 
grund av COVID 19, inga kommersiella seglingar genomförts. Detta har frestat på ekonomin, 
dock har generösa bidrag till verksamheten erhållits av olika intressenter och stiftelser,  till 
vilka vi härmed framför vårt stora och djupt kända tack. 
Angående medlemsantalet har detta under året uppgått till 430, vara 90 ungdomar. 
Facebook har 594 följare och 13 400 läsare, Instagram 1 367. Peter Jonsvik, Per Trollvik och 
Linnea Solmarken har administrerat detta under året. 
 
Medlemssystemet Kansliet Online har införts, och ett nytt medlemsregister upprättats. Både 
bokningar och betalningen hanteras i detta system, som även är kopplat till VISMA 
bokföringssystem. 
 
Påpekades att alla arbetar ideellt i föreningen, inga anställda finns. 
 
8.Revisor Niclas Kazmierczak fördrog revisionsberättelsen. 
 
9.Ansvarsfrihet beviljades styrelsens medlemmar för verksamhetsåret 2020. 
 
10. Medlemsavgiften 200 kr för medlem, 400 kr för familj fastställdes för 2021, samma avgift 
som gällde 2020. Inga arvoden betalas ut. 
 
11.Peter fördrog budgeten. Denna är i princip samma som resultaträkningen för 2020, då 
ingen rimlig budget har kunnat arbetas fram på grund av osäkerheten runt pandemin. 
 



                                                                                                             
12. Val av föreningens ordförande på ett år: Valdes enhälligt Wiggo Lander.(2021) 
 
13.Val av ledamöter och suppleanter: Lennart Martinson, Tor Colliander, Börje Magnusson. 
Omval 2 år. (2021-2022)  
 
Peter Jonsvik avgår med ett år kvar av perioden.  
Som fyllnadsval, 1 år valdes Joakim Karlsson. (2021)  
 
Bo Olsson, Mats Svensson har ett år kvar på sina perioder(2021) 
 
Suppleanter väljs på ett år. Valdes Lena Hermansson, Linnea Solmarken, Hannah Johansson, 
Viktor Lindberg Patriksson. (2021) 
 
14. Till revisor på 1 år valdes Niclas Kazmierczak (2021) 
Till revisorssuppleant på 1 år valdes Esbjörn Eriksson(2021) 
 
15.Valberedning kunde inte väljas, då inga av de närvarande lade några förslag. Lennart 
Martinson åtog sig, på årsmötets uppdrag, att inför nästa årsstämma verka för att nya 
personer skall kunna bli föremål för inval i FFS styrelse. 
 
16.Lena Hermansson åtog sig att leda, och verka för, att ungdomar under året engagerar sig 
mer i verksamheten och närvarar vid arbetshelger och andra aktiviteter. Detta skall hon göra 
i samarbete med Mats Svensson och Joakim Karlsson. 
 
Hannah frågade om seglingar under 2021. Inget bra besked kunde lämnas på grund av 
pandemin, dock kommer påriggnings- och testseglingar med den nya riggningen och de nya 
seglen att genomföras, givet att yngre besättningsmedlemmar, som är något mer rörliga i 
sina kroppar, kan medfölja. 
 
17. Mötesordförande Lennart Martinson tackade de närvarande och avslutade stämman. 
 
 
 
 
Lennart Martinson Tor Colliander Bo Olsson  Per Trollvik 
Mötesordförande Sekreterare  Justerare Justerare 


