
Protokoll ftirt vid Blanka Skeppslags årsmöte 23

februari 2019 i S/S Drottning Yictorias röksalong

Niirvarande: Erik Fischer, AIf Jus&ll, §ten Karlssoru tngrid Inglander, Therese Mauritz

Amnehagan, BengtAmnehageq Eiler Danielsson, Theo Fick och Gustav Frost

Ordfiiranden Theo Fick öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 1 Yal av urötesordförardq mötessekreterare samt två justerare

T;U mOtesordförande valdes Theo, till mötessekreterme Gustav samt till justerare Therese

och Bengt.

§ 2 fråga om mötcts behöriga u§ysande
Mötet förklarades betrörigen utlysl i

§ 3 Fastställande av dagordning
Dagor dningen faststiilldes.

§4 Verksamhetsberättetse
ir"*rr*t 

"tsb"räUelsen 
gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.

§ 5 f,konomisk rapport
öen ekonomiska mpporten föredrogs av Therese och lades till handlingama. lngående balans

var 17 368 kroch utgående balans 13 355 kr-

§ 6 Revisionsberiittelse
tår revisor Alf läste upp revisionsmpporten, som konstaterar afr granskningen inte föranleder

några anmärkningar och överensstämmer med bifogade verifikationer och am räkenskaponu

t<an ligga till grund frt att bevilja slyrelsen ansvartfrihet fbr det gångna året'

§ 7 Styrelsens ansvarsfrihet
§tyrelsen beviljades

§ I VaI till styrelse

Ordfrrande Uno Ljungdaht I år

Skeppsansvarig Erik Fischer ztr
Kassör Therese Mauria Arnnehagen 2är
Sekrrterarelwebbmaster Gustav Frost I år kvar

Ledamot Eiler Danielsson 2 ät

Ledamot Sten Karlsson 2 hr

§ 9 Yalberedning.

Till revisor valdes Alf och till suppleant Theo.



§I0 Nya stadgar
§Erelsem förslag tifi nya $adgar av 19 jan 2019 godtogs med föliande ändringar.

§ I I Ärendenvid årsmötet
6a dndras till6

6b Enbu till T
14. Yal av
c) "I detta valfir inte styrelsens ledamöter delta."stryhes
e) Punhen strykes

§ 15 Samnansdttning
Ordet "vice orffirande" ersåfis med "skeppsansvartg"

§ I 8 Rubriken " Båtansvarige " ersötts med " skeppsansverige "
I twten ersfrtts "Båtansvarig" med "skeppmnsvarig". Meningen "Båtansvarigutses
... begårt ovlömw. " @rcs.

§19 Ordet "Båtansvarigs" ersiitts med "skeppsansvarigs"

§2A &$ingar
Ordet "båtansvarig" etsdfls med "skeppsansvarig" i texten.

Enligt stadgar från 2010 krtivs 2/3 majoritet ftiråndring av stadgarna. Beslöts enhälligt att

§It Y;*ssmheaphn Iör 2019
stytelsens förslag till verksamhetsplan antogp med fiiljande komplefieringar.

Evenemang:
Erik håller kontakten med Skärgårdsmässan
Theo och Ingrid hälerkontakten med Beckblxans dag, Roslagens sjöfartsmuseum

Mar*nadsföring:
Foldern kompletteras med några rader fakra kring Blanka. Gustav och Ingrid,

Kalendariurn:
16 mars Arbetxtag på museet
4-5 maj Jobbhelg med Blanka
11-12 maj Sjösättning
16-17 maj Barlast, rustning
18 maj Insegling
24*2,6maj Skärgårdsmässan
3 juli -Insegling till Birka
4 juli Event på Birka
5-7 juli Yikingafestival pa Stallarholmem
7-14 jul Plats för långseglmg
2l juli Beckbyxans dag pä Roslagens sj6farbmuseum, repslagning mm
24-25 ang i Kristinehovs Malmgfud, repslagning
aug Gålö Cärsar



Material kring Blanka:
Ingrid kollar med Stockholrns medeltidsmuseum om möjligheten afi kopiera Äxel Lindbergs
skrifter fi5r lorsäljnin g.

Noterades att vi inte har bilder eller annat som kan användas vid presentationer av
skeppslaget.

Kontakter med grupper med marina intressen:

AIf konaktar Marina läroverket i Danderyd
Erik kontaktar Gålö Gärsar
Sten kontaktar Birka Hovgårdsgille
Ingrid kontaktar Matinarkeologiska museet, Historiska museet, och Historiska institutionen
vid SU
Theo kontaktar Skeppsholmens Folkhögskola

§ 12 Fastställande av års- och seglingsavgift
Årsavgiften for 2020 fastställdes till 200 kronor utom fiir studenter och arbetslösa där avgiften
fastställdes till 100 kronor och ftir stödmedlemskap 500 kronor.

Seglingsavgifi; Segling fiirutsätter medlemskap i föreningen. Seglingsavgiften frr 2019
fastställdss till 100 kronor per dygn exklusive mat och dryck.

§ 13 Övriga frågor
Inga övriga frågor.

§ 14 Mötet avslutades. Erilq tackade Theo for hans engagemang i Blanka skeppslag. Theo har
varit avgörande ftir tillkomsten av Blanka skeppslag. Theo berättade att han har varit med
Blanka sen 1998 och har många fina minnen från Blanka och samarbetet i skeppslaget.

Gustav Frost, mötesseltrete rare

4-l*'{'*f
Therese Mauritz Amnehagen, justerore

-/

Be ngt Am n eha ge, justera re


