
Protokoll fört vid 2012 års ordinarie Seglardag med 
Svenska Kosterbåtsförbundet den 19 november 2011. 
 
Plats:  Bohusläns Museum Uddevalla kl.11.00 – 13:00 
 
Deltagare: 
Ombud för SS Fram  Royne Moberg, Ingemar Fredriksson 
 
Ombud för BJK Per-Oskar Carlsson  
   
Medlemmar Enligt bilaga 1 
 
 
§ 1. Seglardagens öppnande 

Seglardagen öppnades av ordföranden Royne Moberg som hälsade deltagarna 
välkomna till Uddevalla. Elisabeth Falk (Skärileja), visade mycket fina bilder 
från Bohus-Malmön i somras. 

 
§ 2. Ombud och röstlängd 

Upprop av ombud och medlemmar enligt ovanstående deltagarlista. 
 Bilaga 1   
 
§ 3. Seglardagens utlysande, Dagordningens godkännande 
 Medlemmarna hade kallats per mejl. Seglardagen ansågs stadgeenligt utlyst och 

dagordningen godkändes.  
 
§ 4. Sekreterare och justeringsmän 

Att skriva dagens protokoll utsågs Anders Hedin samt att justera detta utsågs  
Peter Härdén och Karl-Olle Gran 
  

§ 5. Verksamhetsberättelse 
Verksamhetsberättelsen upplästes och godkändes. 

 
§ 6. Kassarapport 

Kassören redogjorde för kassarapporten.   
 
§ 7. Revisionsberättelse och ansvarsfrihet 

Revisionsberättelsen upplästes och styrelsen beviljade ansvarsfrihet för det 
gånga årets förvaltning. 

 
§ 8.  Budget 

Utgifts- och inkomststaten diskuterades och man beslöt att ha oförändrad 
medlemsavgift. Om verksamheten går som planerat 2012, blir det ett överskott 
om ca 500 kronor. 

 
 
 
 



 
 
 
§ 9.  Val av styrelse 
 Royne Moberg, Ingemar Fredriksson. Anders Magnusson och Bo-Ragnar 

Skärström stod i tur att avgå. 
 Samtliga fyra omvaldes. 
  

SKBF: s styrelse för det kommande året är således följande personer: 
 Styrelse 
 Ordförande Royne Moberg  vald 2012 till 2014   
 Kassör Ingemar Fredriksson vald 2012 till 2014  

Sekreterare Bertil Engdahl vald 2011  till 2013 
Ovanstående ingår i VU  

 Ledamot Lars Sestervik vald 2011  till 2013 
 Ledamot  Anders Magnusson vald 2012  till 2014 
 Ledamot Bo-Ragnar Skärström vald 2012 till 2014 
 Ledamot Anders Hedin vald 2011  till 2013 
 
§ 10. Val av revisorer och teknisk kommitté 
 Revisorer Åke Bergman och Ingemar Persson  till 2013 
 Revisorssuppleant Stig Lundgren  till 2013 
 Teknisk kommitté P.O. Boström sammankallande, Nisse Dunér, 
 Lars Sestervik, Percy Andersson och Johan Goksöyr till 2013 
 
§ 11. Verksamhetsplan 2012  
 Verksamheten för år 2012 diskuterades.   
  
§ 12. Kosterbåtsdagarna 
 Styrelsens förslag till att låta SS Viken-Ägir arrangera Kosterbåtsdagarna 2012 

godkändes. Johan Falks önskemål om säker persedelförvaring under 
seglingarna, skall dock särskilt beaktas. 

 
§ 13. Nästa Seglardag 

Extra seglardag planeras i samband med Kosterbåtsdagarna 
 

§ 14.  Rapporter 
 Protokoll från extra seglardag 2011 upplästes av mötesordföranden. 
  

Royne Moberg rapporterade att: 
 SSF sänkt kraven för SM status. Exakt vad som nu gäller var litet 

oklart, men färre startande är huvudförändringen. 
 Nisse Dunér har, efter rekommendation från Bertil Engdahl, utsetts till 

årets eldsjäl av VKSF. Hela mötet hedrade Nisse med en rejäl applåd. 
 Regelkostrarnas vara, eller inte vara, i SRS-Tabellen är fortfarande inte 

utrett. En del förslag ventilerades, men mötet beslutade att låta 
styrelsen fortsätta arbetet med att återfå regelkostrarna i SRS-Tabellen. 

 
 
 



 
 
 Royne meddelade även att Tom Hemréus arbetar med ett digitalt 

kosterbåtsregister. Mötesdeltagarna enades om att medlemmar i SKBF 
skall uppmanas, att aktivt stödja detta. www.kosterbatregister.se. 
 

Anders Hedin rapporterade från Norra Bohuslän: 
 Segraren i 2011 års upplaga av Anzys pokal blev Per-Oskar Carlsson, 

mest tack vare bra insatser i Kosterbåtsdagarna, men även tack vare 
goda resultat och aktivt seglande på hemmaplan. 

 2012 år upplaga av träbåtsseglingar på Rossö, Albert Race, kommer att 
arrangeras Söndag 2012-06-03 och Lördag 2012-08-11. Start och mål 
vid Douglas Jonassons brygga. Mer information framledes i Kostern. 
Annars ring Anders. 

 
§ 15. Övriga frågor 

Hemsidan diskuterades, men inget nytt framkom. 
 
Elisabeth Falk påminde om att de bilder som visades vid mötets inledning finns 
att köpa och att upphovsrättslagen gäller för dess bilder dvs ingen spridning utan 
upphovsmannens godkännande får ske. 
  

 
§ 15. Avslutning 
  
 Kosterbåtsförbundets ordförande Royne Moberg deltagarna för visat intresse 

och avslutade Seglardagen. 
 
 Uddevalla den 19 november 2012 
 

………………………………….                       ………………………………… 
       /Royne Moberg/                                                     /Anders Hedin/ 

  
 Justeras                   
  
                
         Karl-Olle Gran   Peter Härdén 
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