
 

Göteborgs Yacht Club 

 

 

PROTOKOLL VÅRMÖTE 2018-04-25 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. 

Ett ”save the date” mail skickades ut till alla medlemmar 27 februari. 

Till mötet hade alla GYC medlemmar inbjudits med brev ca en månad innan vårmötet.  

En påminnelse mailades ut till alla medlemmar med e-mailadress en vecka innan och dagen 

innan mötet. 

 

§5. Verksamhetsberättelse för 2017. 

Ordförande läste upp verksamhetsberättelsen och mötet godkände den enhälligt. 

 

§6. Revisionsberättelse 

Caj Britshgi läste upp revisionsberättelsen och mötet godkände den enhälligt. 

 

§7. Styrelsens ansvarsfrihet 

Mötet gav enhälligt styrelsen ansvarsfrihet. 

 

 

 



§8. Val av revisorer för 1 år. 

Valberedningen Christer Bernson föreslog omval av revisorerna för ett år. 

Uno Söderlund och Caj Britschgi valdes för ytterligare 1 år. 

 

§9. Utdelande av Kjell Adamssons minnespris. 

Louise Gottfridsson tilldelades diplom och 5000: - 

 

§10. Utdelande av Ungdomsstipendiet 

Emil Wolfgang tilldelades diplom och 5000: - 

 

§11. Utdelande av Jubileumsfonden. 

Lotta Handmark mottog diplom och 5000: - ur Jubileumsfonden (år 2).  

Jonathan Llado Krensler mottog diplom och 5000: - ur Jubileumsfonden (år 1). 

 

§12. Inval av nya medlemmar: 
Patrik Wolmersson, Johan Calvert, Johan Källman, Claes Rehmberg, Thomas Berg 

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

De nya medlemmarna fick varsin pin, klistermärke och ”När skönheten kom” 

”Jubileumsskriften” och hälsades välkomna av ordföranden. 

 

§ 13. Match Cup Lunch Marstrand 

Lunchen kommer att vara den 6 juli, klockan 14.00, på Grands veranda. 

 

§ 14. Women’s Match Lysekil 

6–11 augusti. GYC arrangerar inget i samband med Women’s Match. 

 

§ 15. GYC kollektion, porslin och standertar 

Sandra Lenving Lundh presenterade den nya GYC poslinsmugg som kan beställas för 180 
kronor.  Resterande GYC kollektion och flaggor såldes på plats. 

 

§ 16. Klubb-kappsegling i september 

Lucas Örn och Filip Hansen planerar att återigen arrangera en klubb-kappsegling i 
september.  



GKSS, GSK och GYC har planer på en kappsegling från Långedrag till Marstrand med 
bankett på Societetshuset i Marstrand.  Planeras till 2019. 

 

§ 17 Övriga frågor.    

Anders Halvor informerade mötets deltagare om betydelsen av medlemsavgiften och vad 
den används till. 

Bosse Knape föreslog att Kjell Adamssons fond skall leva vidare. Mötet var eniga att fonden 
skulle leva vidare efter ev insättningar i fonden ”Fair play ” 

 

§ 21 Mötet avslutades. 

 

 

 

 

Långedrag 2018-04-25 

 

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

Lars Unger, ordförande   Annika Gard, sekreterare 
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