
Protokoll för Svenska Finnjolleförbundets Årsmöte 2021-08-20 

Plats: Sandviken 

1. Mötets öppnande  
Torsten öppnade mötet och hälsade alla välkomna till årsmötet. 
 

2. Mötets behöriga utlysande 
Ja. Via hemsidan. 
 

3. Fastställande av dagordning 
Dagordningen godkändes. 
 

4. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet 
Torsten Jarnstam (ordförande), Jonas Andersson (sekreterare) 
 

5. Val av 2 justeringsmän och tillika rösträknare  
Mötet valde Mats Johnsson, Peter Overup som justeringsmän 
och som rösträknare. 

6. Stadgeändring 
Mötet röstade om tillägg i stadgarna gällande §7. 
Medlemsavgiften skall vara finnjolleförbundet tillhanda senast 1 mars. Efter påminnelse, 
ska medlemsavgiften vara betald senast 1 april. Är den inte det, så utesluts medlemmen. 
Under januari månad, kommer i framtiden en påminnelse om att betala medlemsavgiften 
att skickas ut till samtliga medlemmar (både aktiva medlemmar och stödjande 
medlemmar). 
Mötet säger ja till tillägg i stadgarna gällande §7.  
 

7.  Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse 
Svenska Finnjolleförbundets verksamhetsberättelse delades ut, lästes och godkändes. 
Mötet godkände ekonomisk rapport som lästes upp på mötet. 
 

8. Budget för 2021-2022 
Budgeten godkändes efter genomgång.  
  

9. Revisorns rapport 
    Revisorns rapport lästes upp och godkändes. 
 
10. Styrelsens ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020-2021 

 Mötet  beslutade att bevilja  styrelsen ansvarsfrihet för det gångna  
 verksamhetsåret 2020-2021.  
 

11. Sverige Cupen 2022 (SM och Sola Cup samt kval till internationella mästerskap 2023) 
 Styrelsen undersöker med IFA om VM och EM är öppna mästerskap. 
För att kolla om kval VM och EM behövs. 

 
12. Nordiskt Mästerskap i samband med SM 2023 



Per Friberg drar bakgrunden till Nordiska Mästerskapen - NM 
Förslag NM Karlstad 2023. 
 
 

13. SM - arrangör 2023 
 Torsten informerade mötet om förslag på arrangera Öppna SM för Finnjolle och OK-jolle 
I Karlstad. Mötet beslutade att förlägga SM 2023 till Karlstad. 
 
 

14. Finndraft 2020-2021 
Inga förslag har kommit in. Finndraft förlängs till Sola – Cup. 
   

15. Träningsläger 
 Styrelsen tar fram förslag på träningsläger. 
 

16. Medlemsärende 
Mötet avtackade Johannes Pettersson som sekreterare. 
 

17. Val av Styrelseledamöter 
a) Ordförande, (Torsten Jarnstam är vald till 2022). 

b) Sekreterare, nyval 2 år (Stefan Sandahl valdes). 

c) Kassör, omval 2 år (Henrik Rydell valdes). 

d) Ledamot, omval 1 år, (Per Friberg valdes på 1 år). 

e) Ledamot, omval 2 år (Jonas Andersson valdes). 

f) Suppleant, omval 1 år, (Peter Bernstein valdes på 1 år). 

18. Motioner 

        1 motion lästes upp från Mikael Nilsson gällande att göra Sverigecupen till en SM- Serie 

          och att Sverige cupen utgörs av 3 seglingar och 3 sprintseglingar. 

          Diskussion om sprintrace fördes, styrelsen ser över motionen gällande sprintrace. 

           Gällande att göra om Sverigecupen till SM fanns inget intresse på mötet. 

        

19. Övriga frågor 

       Brev om förslag på att fri pumpning skall utgå lästes upp. 

       För röstning på mötet vid Gold cup 2022. 

        Mötet tyckte fri pumpning skall vara kvar. 

Björn Allansson tog upp att E-Jolleförbundet kan vara intresserade att samordna regattor. 

Styrelsen återkommer till Björn A. för kontakt med E-Jolleförbundet. 
 
 



20. Mötets avslutande 

Torsten tackade de närvarande och avslutade årsmötet. 

 

 

 

 

 

  Justeringsmän: 

 

         Peter Overup.                                                                                         Mats Johnsson. 


