
 

Göteborgs Yacht Club 

PROTOKOLL HÖSTMÖTE 2017-11-02 på Seglarkrogen Långedrag 

 

§1. Mötet öppnades av ordföranden, Lars Unger 

 

§2. Till mötets ordförande valdes Lars Unger och till sekreterare Annika Gard 

 

§3. Dagordningen fastställdes 

 

§4. Mötets stadgeenliga utlysande 

Till mötet hade alla GYC medlemmar inbjudits med mail ca en månad innan höstmötet.  

De medlemmar som inte har mail fick inbjudan med posten. 

En påminnelse mailades ut till alla medlemmar med e-mailadress en vecka innan mötet. 

 

§5. Val av ordförande för 2018 

Lars Unger valdes enhälligt till ordförande för det kommande året. 

 

§6. Val av övriga styrelsemedlemmar 

Lucas Örn valdes in som suppleant på två år. 

 

§7. Val av valberedningen för 2018 

Jan Strömbeck avgick från valberedningen. Christer Bernson valdes in för ett år och 

tillsammans med Annie & Linnea Wennergren utgör de valberedningen för 2018. 

 

§8. Avgående styrelsemedlemmar 

Ingen i styrelsen avgick. 

 

.§9. Fastställande av årsavgift för 2018 

Årsavgiften kommer att vara densamma som för 2017: 350:- 

 



 

§10. Inval av nya medlemmar: 

Max Salminen, Marcus Dackhammar, Carl-Fredrik Fock, Göran Rehmberg, Philip Blanco & 

Fia Gard. 

Ordföranden läst upp deras utmärkta meriter och mötet beslutade att alla skulle väljas in.  

De nya medlemmarna fick klistermärke och ”När skönheten kom” och hälsades välkomna av 

ordföranden. 

Claes Rehmberg och Johnny Källman var föreslagna till nya medlemmar men då de inte var 

närvarande avvaktar mötet med inval till Vårmötet 2018. 

 

§11. Utdelande av Yachtsman of the Year 

”Blur” Peter Gustafsson tilldelades Vandringspokalen ”Yachtsman of the Year” för sina 

framskjutna placeringar i offshore races likväl i double- och singlehanded races. Hans 

engagemang för segelsporten är betydande. 

 

§12. Utdelande av GYC förtjänsttecken 

Inget förtjänsttecken utdelades. 

 

§13.Säsongens GYC Stipendiaters framgångar.  

Sekreteraren läste upp några av stipendiaternas framgångar under den gångna säsongen. 

Simon Alm, Emil Bengtsson, Klara Wester & Rebecca Netzler. 

 

§14. Övriga frågor 

Jubileumsskriften – Lars Unger informerade om status. Den ligger på GYC hemsida och 200 
ex går till tryck inom kort. 

Klubbens lager av medlemskläder säljs ut till förmånliga priser. Nya kläder och GYC muggar 
kommer att beställas till våren. Beställningar tas in innan order läggs. 

 

§ 15. Mötet avslutades. 

 

Långedrag 2017-11-02 

 

------------------------------------------  -------------------------------------------- 

Lars Unger, ordförande   Annika Gard, sekreterare 


