
  

 

  

 

Välkommen på Årsmöte! 
Torsdag den 2 mars kl 17.30 
Segelsömnarsalen i Skeppsholmens Folkhögskola. 
adress: Slupskjulsvägen 12 

Nu är det dags för SYS populära årsmöte där vi bjuder in till en omväxlande kväll. Programmet 
startar med de traditionella punkterna enligt bifogade agenda.  Därefter serveras förfriskningar 
och vi samlar ihop oss för att lyssna på Håkan Södergrens föredrag på temat Form och fart 
under ett sekel!  
Efter det står den italienska buffén från Tornvillan uppdukad. Till kaffet med tårta presenteras 
vinnarna av våra vandringspriser "Årets Klassikerseglare" och "Förtjänstfulla insatser". Sedan 
kommer vi till det som alla väntat på, utdelning av Årsboken 2022.  
 
Anmälan senast 16 februari görs på https://simplesignup.se/event/201262-aarsmoete-2023-
prisutdelning-foeredrag-av-haakan-soedergren  
 
Har du frågor? Hör av dig till kassör Henrik Kjellberg på 070 - 674 14 26 



 
AGENDA MED HÅLLTIDER 
 
Kl 17.30 Årsmöte. Föredragningslistan bifogas i detta mail. 
 
Kl 18.15 Förfriskningar/välkomstbubbel. 
 
Kl 18.30 Föredrag av Håkan Södergren som är en av Sveriges ledande yachtkonstruktörer. 
Från att 1972 vinna Gotland Runt med sin första design halvtonnaren Murena har flertal 
segelbåtar presenterats som t ex Helmsmanserien  och nu nyligen den omtalade Shogun 50 
som lanserades 2019. 

Preliminärt innehåll 
• Presentation Håkan Södergen 
 
• Inledningsvis vad är grundläggande och avgörande för en båts teoretiska möjligheter att gå 
snabbt? Vad strävar en konstruktör efter? Hur samverkar linjespelet? Vilka är viktiga faktorer? 
Hur påverkar sjövärdighet och bekvämlighet? Vattenlinje & vågmotstånd. 
 
• Vad har genomgående varit det som styrt utvecklingen? Kappsegling eller marknadens behov 
av cruisingbåtar? 
 
• Vilka är viktiga händelser som styrt utvecklingen? Kan man se olika trendbrott som påverkat 
utvecklingen? T ex vad innebar det när Olin Stevens båt Dorade vann Atlantkappseglingen på 
30-talet. Och på samma sätt vad betydde det när Peter Norlin utklassade medtävlarna i Gotland 
Runt med sin Scampi på 60-talet? Är det så att vissa konstruktörers innovation har varit mycket 
trendsättande? 
 
• Till exempel sågs Gunnar Mellgren som ett geni med sina snabba båtar, tex Garm och Ester, 
som vann mycket men varför försvann intresset för hans konstruktioner? Och nu långt senare 
ser vi att Mellgrens ideer återkommer. 
 
• Hur kunde Arvid Laurin rita korta båtar som klarade av Atlantseglingar med glans, vinna 
Gotland Runt och samtidigt vara en familjebåt? 
 
• Hur har kappseglingsregler styrt utvecklingen? Är det så att kappseglingsreglerna haft för stor 
dominans? Hade vi haft bättre segelbåtar utan styrande kappseglingsregler? 



 
• Håkans personliga synpunkter på olika båta som Håkan ägt och vilka som gjort störst intryck. 

 

Kl 20.00 Italiensk buffé från Tornvillan i Waxholm. Vin/öl/vatten. 
 
Kl 21.30 Utdelning av vandringspriser och presentation/utdelning av årsbok. I vanlig ordning 
utdelas 2 böcker till närvarande medlemmar eftersom SYS slipper den höga portokostnaden. Till 
det kaffe/tårta. 
-------------------------------------- 
FÖREDRAGNINGSLISTA 
Motion och förslag skall vara inkommen senast den 20 februari. Mailas 
till styrelse@sailyachtsociety.se 
 
19 § Ärenden vid årsmötet 
Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras: 
1.  Fastställande av röstlängd för mötet. 
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.w 
3. Fastställande av föredragningslista. 
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 
5. Val av protokolljusterare och rösträknare. 
6.  a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. 
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste 
räkenskapsåret. 
7.  Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-
/räkenskapsåret. 
8.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 
9.  Fastställande av medlemsavgift och registerhållningsavgift. 
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget 
11. Val av 
a) (jämna år) föreningens ordförande för en tid av två år. 
b) (jämna år) tre ledamöter i styrelsen för en tid av två år, 
c) två suppleanter i styrelsen för en tid av ett år. 
d) en revisor jämte suppleant för en tid av ett år. 
I val av valberedning får inte styrelsens ledamöter delta. 
e) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande. 



 

12. Behandling av förslag och i rätt tid inkomna motioner. 
13.  Övriga frågor. 

 

 


