Protokoll fört vid Årsmöte för svensk Drakklubb
På Klubbarnas Klubb, Nya Djurgårdsvarvet, Stockholm
Torsdagen den 29 november 2016

1. Mötets öppnande.
Gutta Johansson hälsade deltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat.
2. Fråga om mötet utlysts i stadgeenlig ordning.
Mötet förklarades utlyst i stadgeenlig ordning.
3. Fastställande av dagordningen.
Förslaget till dagordning antogs (bilaga 1)
4. Val av två justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet samt
vid behov vara rösträknare.
Till justeringsmän utsågs Fredrik Cygneus och Karl-Gustaf Löhr.
5. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Gutta Johansson utsågs till ordförande och Olle Jo till sekreterare.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkningar det senaste
räkenskapsåret.
Ordförande och Kassör föredrog årets verksamhetsberättelse (se bilaga) och
resultat och balansräkningen för det senaste räkenskapsåret.
7. Revisionsberättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.
Revisorns revisionsberättelse redovisades där denne tillstyrkte att årsmötet
fastställer den framlagda resultat och balansräkning samt beviljar styrelsen
ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
Årsmötet beslöt att fastställa den framlagda resultat- och balansräkning och bevilja
styrelsen ansvarsfrihet för räkensapsåret.
9. Fastställande av avgifter.
Årsmötet beslöt att medlemsavgifterna skulle vara oförändrade för 2017.
10. Fastställande av budget för det kommande räkenskapsåret.
Ordförande informerade om läget inför 2017. Styrelsen fick förklara varför man
budjeterat för en förlust 2017. Förbundet har gott om pengar på bankkontot och vi
tycker att en del av pengarna bör användas till fortsatt bidrag till våra tre
rankingregattor för att hålla fortsatt hög kvalitet på dessa och komma

medlemmarna till godo. Frågan diskuterades och några av medlemmarna kom med
förslaget att återuppliva Drakriddarna för de som vill stödja SDK (med tex 5000)
Pengarna från Drakriddarna skulle då kunna gå direkt till rankingseglingarna och
och på samma gång täcka förslusten. Fyra medlemmar anmälde sig direkt på plats.
Styrelsen lovade att komma med ett förslag och budjeten kunde därmed godkännas.
11. Val av styrelse
Årsmötet förrättade följande val:
Ordförande: Gutta Johansson, Omval 1år
Kassör: Peder Bruske, (valdes 2016 2 år)
Sekreterare: Olle Johansson(valdes 2016 2 år)
Ledamot: Fredrik Persson, Omval 2år
Ledamot: Sputte Baltscheffsky, Omval 2år
12. Val av revisor och suppleant (för 1år)
Årsmötet förrättade följande val:
Revisor: Jonas Wahlström
Suppleant: Peter Bäckström
13. Val av valberedning
Årsmötet utsåg Martin Pålsson och Anders Bäckström till Valberedning.
14. Kappseglingsprogram för 2017
Gutta och Olle Jo redovisade kappseglingsprogrammet för 2017.
15. Utmärkelsen ”Världens Bästa Svenska Drake” (VBSD) 2016.
Priset tilldelades Team High Times med K-G Löhr, Martin Rudbäck och Jesper
Bendix. Även vinnarna av “Svensk Drake Ranking 2016” Team Lumme med Olle Jo,
Patrik Salén, Staffan Salén och Fredrik Cygneus premierades.
16. Övriga frågor
Inga övriga frågor fanns på dagordningen.
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Förslag till dagordning
1. Mötets öppnande
2. Fråga om mötet utlysts i stadgeenlig ordning
3. Fastställande av dagordningen
4. Val av två justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet samt
vid behov vara rösträknare
5. Val av ordförande och sekreterare för mötet
6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkningar det senaste
räkenskapsåret
7. Revisionsberättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
9. Fastställande av avgifter
10. Fastställande av budget för det kommande räkenskapsåret
11. Val av styrelse
12. Val av revisor och suppleant
13. Val av valberedning
14. Kappseglingsprogramet för 2017
15. Utmärkelser 2016. Vinnare ”Svensk Drake Ranking 2016” och utmärkelsen
”Världens Bästa Svenska Drake” (VBSD) 2016
16. Övriga frågor
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Årsredovisning Svensk Drakklubb 364501-8477
Räkenskapsåret 1 oktober 2015 – 30 september 2016

Verksamhetsberättelse 2016
Årsmötet avhölls den 19 november 2015 på Klubbarnas Klubb (KK),
Nya Djurgårdsvarvet, Stockholm.
Dan Walker valdes till ordförande för mötet och Olle Jo till sekreterare.
Årsmötet förrättade följande val av styrelse:
Ordförande: Gutta Johansson, Vald 2014 (ordf 2015).
Kassör: Peder Bruske, Omval (2år).
Sekreterare: Olle Johansson, Omval (2år).
Ledamot: Fredrik Persson, Nyval (1år).
Ledamot: Sputte Baltscheffsky, Nyval (1år).
Till revisor valdes Jonas Wahlström (1år).
Till revisorsuppleant valdes Peter Bäckström (1år).
Priset ”Värdens Bästa Svenska Drake” 2015 tilldelades SWE 358 Sweet Alice.
Svensk Drake Ranking 2015 toppades av SWE 354, Team Pagalle.
Avgående ordförande Dan Walker avtackades för sina mångåriga insatser för
Svensk Drakklubb. Även Hans Liljeblad avtackades i sin frånvaro.
Styrelsen har haft 2 styrelsemöten under räkenskapsåret.
Allt för sjön 2016.
Mässan kontaktade Gutta och Olle Jo om en idé som de hade om en samlingsplats
för seglarnördar på mässan. Det resulterade i en 230 m² stor monter i bästa läge
som kallades ”Pokalsegling”. I montern visades tre klasser (Drake, 5.5 m och
A22) som seglar om några av de äldsta och finaste pokalerna inom seglingssporten. Själva montern bekostades av mässan men monterdesign och logistik
(båtar och pokaler) fixade Gutta och Olle Jo “pro bono” för chansen att visa upp
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drakklassen i detta sammanhang. Mässan uppskattade att ca 50.000 personer var
inne i montern och klappade på drake SWE 345!
Seglingssäsongen 2016.
Säsongstarten här hemma startar oftast med att västkustdrakarna kryper ur idet.
Så även i år med träning i Långedrag från mitten av april.
På ostkusten ligger isen lite längre och inga drakar brukar synas på Baggensfjärden innan mitten på maj.
Kappseglingssäsongen började med Öresundsmästerskapen i Dragör 7-8 maj där
SWE 378 Team 5i12 blev bästa svenska drake på 5:e plats.
På danska mästerskapen i Dragör 22-24 maj deltog 6 svenska drakar. Team 512
slutade på en fin 5:e plats och SWE 389 Team High Times på 8:e plats.
SWE 341 Team Nanna vann Saltsjöbadsregattan 28-29 maj.
Årets första rankingregatta Pelle Gedda Pokalen seglades på Baggensfjärden 4-5
juni. SWE 358 Team Sweet Alice som inför säsongen helt skippat vinterträningen
tog sin första inteckning i pokalen efter 8:a försök.
19 drakar, varav 3 danska och en norsk, hade samlats i Marstrand 17-19 juni för
Nordiska Mästerskapen och årets andra rankingregatta Apply Emtunga Cup.
Marstrand bjöd på kanonfina arrangemang både till sjöss och på land och GKSS
teamet 5i12 vann båda regattorna. Men även Team Lumme från ostkusten hade
en bra helg med en 4:e och en 2.a plats totalt på en utmanande Marstrandsfjord.
EM i St Peterburg i juli samlade 45 drakar, varav en från Sverige.
SWE 389 Team High Times med K-G Löhr, Martin Rudbäck och Jesper Bendix
slutade på en 24:e plats totalt.
Öppna SM i Sandhamn 11-13 aug samlade 21 drakar från 2 nationer.
SUI 311 ”Sophie” med Hugo Stenbeck, Bernardo Freitas och Martin Westerdahl
visade klassen på vattnen utanför Sandhamn och hade säkrat segern i regattan
redan inför sista seglingen. Men eftersom ”Sophie”, enligt reglerna, inte är
tillräckligt svenska (fixa passet Hugo!) så stod kampen om SM guldet istället
mellan ”5i12” (Martin Pålsson, Göran Alm, Peter Lindh) och ”Sweet Alice”
(Hans Liljeblad, Johan Hedberg, Gurra Krantz). Sista seglingen blev en rysare där
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Sweet Alice till en början ledde SM men där 5i12 till slut lyckades knipa SM
guldet med minsta möjliga marginal!
Grym stämning i Sandhamn med alla vackra klassiska yachter vid bryggan.
Drakarna passade fint in i sammanhanget, framför allt ”Galejan” och ”Fox”.
Dragon Gold Cup i Hornbæk 27 aug - 2 sept samlade 75 båtar varav 5 svenska.
Sophie Racing hade konserverat formen från Sandhamn och vann Guldbucklan.
Bästa svenska drake blev Team Classmates med Gutta Johansson, Jonte
Magnusson och Mange Liljedahl. Heja Ordförande!
Silverasken och Oktoberpokalen 24-25 sept på Baggen.
Team Nanna avslutade säsongen som dom började. Med en vinst!
Vi har alltså genomfört 5 regattor i Sverige 2016, Saltsjöbadsregattan, Pelle
Gedda Pokalen, NM/Apply Emtunga Cup, SM och Silverasken.
Dessutom har Kalmarsundsflottan representerat klassen i flertalet regattor i
regionen under året.
Svensk Drake Raking 2016
Vinnare av Svensk Drake Ranking 2016 blev SWE 369 Lumme med Olle Jo
Johansson, Patrik Salén, Staffan Salén och Fredrik Cygnaeus.
Världen Bästa Svenska Drake (VBSD) 2016.
Bästa svenska båt på den internationella rankinglistan blev SWE 389 High Times
som därmed tilldelas priset VBSD (Världens Bästa Svenska Drake) 2016.
IDA’s årsmöte (AGM) i Cascais 2016.
Gutta och Olle Jo deltog bla för att lobba för Sveriges möjlighet att arrangera
Dragon Gold Cup inom en snar framtid. En ansökan för 2020 lämnades in i juli
men årsmötet valde att tilldela Irland som ansökt i flera år värdskapet 2020. Just
Dragon Gold Cup är det många länder som slåss om numera eftersom som det
skapar ett uppsving i varje land pga av att alla är välkomna på ett Gold Cup.
En ny ansökan om värdskapet 2021/22 är dock helt realistisk och bör lämnas in
till IDA under våren 2017.
Kappseglingsprogrammet för 2017 lovande med bland annat VM i Cascais i juni,
SM i Marstrand i augusti och Dragon Gold Cup i St Tropez i oktober.
Styrelsen i november 2016.

	
  
	
  

Resultat 2015/2016
Medlemsintäkter
Stödjande medlemmar

42 000
2 250

SDK Årsmöte/Möten västksust
Hemsida (drift/underhåll)
IDA+SSF
SM
Pelle Gedda/Apply Emtunga Cup
IDA årsmöte
Revisor
Klubbarnas klubb
Gravyr
Försäkring
Utskick/Mässfolders
Övrigt

-9 890
-15 000
-6 812
-8 041
-20 000
-7 500
-6 250
-10 138
-1 156
-1 100
-3 283

Intäkter
Utgifter
Årets resultat

44 250
-89 170
-44 920

Tillgångar
Postgiro
Bank
Summa tillgångar

293 400
48 454
341 854

Balansräkning
Eget kapital IB
Årets resultat
Eget kapital UB
Levskuld
Summa skulder

382 154
-44 920
337 234
9 420
346 654

Tillgångar
Kundfodran
Summa tillgångar

341 854
4 800
346 654

REVI SIONSBEP-A.TTEL SE
Till irsmdtet i
Svensk Drakklubb
gallarde rakenskapsaret
2015-10-01 - 2016-09-30

Det er styrelsen som ansvarar fiir rekenskapshandlingama och ftirvaltningen. Mift ansvar iir att
uttala mig om redovisningen och liirvaltningen pA grundval av min revision.
Jag har granskat Arsredovisningen och rakenskapema samt styrelsens ftirvaltning ftir
verksamhetsaret. Jag har Aven granskat vasentliga beslut, atgeirder och liirhallanden i ftireningen
iiir att kunna beddma om nagon sq,relseledamot eller kassdren har handlat i strid med ltireninges
stadgar eller ersmiitesbeslut.
Jag anser att min revision ger mig

rimlig grund litr mitt utlatande nedan.

Enligt min uppfattning finns ingen anledning till anmiirkning nar det galler ersredovisnihgen,
varftir jag tillstyrker att Arsmdtet faststeller resultatr?ikningen och balansrakningen.
St)Telseledamtitena har enligt min beddmning inte handlat i strid med ftireningens stadgar, varftir
jag tillstyrker att styrelsens ledamdter och kassdren beviljas ansvarsfrihet fiir rakenskapsaret.

Lidingd den 28 november 2016
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Jonas Wahlstrdm

Fiinroendevaldrevisor

Budget 2016/2017
Medlemsintäkter
Stödjande medlemmar

42 000
2 250

Årsmöte/Kickoffer
Hemsida (drift/underhåll)
IDA+SSF
Pelle Gedda/Apply Emtunga Cup
SM
IDA årsmöte
Klubbarnas klubb
Övrigt

-5 000
-15 000
-6 800
-10 000
-5 000
-16 000
-6 250
-6 200

Intäkter
Utgifter

44 250
-70 250

Årets resultat

-26 000

