
 

 

Göteborgs Yacht Club 

 

PROTOKOLL HÖSTMÖTE 2019 -10-30 

 

§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” Höstmötet mailades till alla den 1/10. 

Till mötet hade alla GYC medlemmar inbjudits med mail den 12/10.  

En påminnelse mailades ut till alla medlemmar med e-mailadress den 28/10. 

 

§5. Val av styrelsemedlemmar (1 år) 

Sandra Lenving Lundh och Annika Gard accepterar att sitta i styrelsen ytterligare 1 år, tom 2020. 

 

§6. Val av ordförande för 2020 (1 år) 

Lars Unger valdes enhälligt till ordförande för det kommande året. 

 

§7. Val av valberedningen för 2019 – 2020 (2 år) 

Annie och Linnea Wennergren och Christer Bernson utgör valberedningen för det kommande året. 

 

§8. Avgående styrelsemedlemmar 

Lucas Örn avgick efter 2 år i Styrelsen. 

 

§9. Fastställande av årsavgift för 2020 

Årsavgiften kommer att vara densamma som för 2019: 350: - 

 

§10. Inval av nya medlemmar: 



3 nya medlemmar valdes enhälligt in i GYC: 

Johan Steen, Thomas Wallenfelt och Peter Lindh. 

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

De nya medlemmarna fick klistermärke och pin och hälsades välkomna av ordföranden. 

 

§11. Utdelande av Yachtsman of the Year 

Fredrik Bergström, 470-seglare och ”Årets Seglare” tilldelades pokalen i sin frånvaro. 

Pokalen skall överlämnas så snart som möjligt till Fredrik. 

 

§12. Utdelande av GYC förtjänsttecken 

Göran Andersson tilldelades GYC förtjänsttecken efter en lång framgångsrik bana som seglare. Han 

har i år blivit invald i seglingens ”Hall of Fame”. 

 

§13.Säsongens GYC Stipendiaters framgångar.  

Sekreteraren läste upp stipendiaten Svea Sahlins framgångar under den gångna säsongen. 

 

§14. Övriga frågor 

Inga övriga frågor togs upp. 

 

§ 15. Mötet avslutades 

 

Långedrag 2019-10-30 

 

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

Lars Unger, ordförande   Annika Gard, sekreterare 
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