Föreningen Träibatn, årsmöte 2017‐02‐06, hos Arvidssons i Sanda
1
Ordföranden Roland Stenberg, öppnar mötet med att hälsa samtliga närvarande
välkomna. 24 personer.
Han påminner även om att föreningens liv inleddes för 40 år sedan, år 1977.
2
Dagordning:
Den föreslagna dagordningen godkändes.
3
Mötets behöriga utlysande:
Mötet har utlysts i samband med utsändandet av årsskriften, strax före jul 2016 till
samtliga medlemmar, det har även funnits information om årsmötet på föreningens
hemsida och påminnelse kom även ut via nyhetsbreven. Mötet befanns vara behörigt
utlyst.
4
Mötets ordförande, sekreterare:
Valdes Roland Stenberg till årsmötets ordförande samt Niklas Wickman till dess
sekreterare.
5
Valdes justeringsmän för protokollet:
Ola Arvidsson, Tullan Kalström.
6
Verksamhetsberättelsen för 2016:
Verksamhetsberättelsen lästes upp av Roland Stenberg och Sixten Johansson,
uppskattades och lades till handlingarna.
Tillades att, vid en sjöbegravning under sommaren, har Träibatn varit till hjälp och även
fått ett bidrag för detta.
7
Ekonomisk redovisning för 2016, dels för föreningen, dels för tremänningsbygget,
föredrogs. Det noteras att i föregående årsmötesprotokoll finns en felformulering men
att siffrorna är rätt.


Föreningens ekonomi föredrogs av Kjell Arvidsson.
Behållning vid årets slut är 66 593 kr. Det noteras att intäkter för almanackan,
men inte utgifter ingår i behållningen.
Resultatet för 2016 är 28 702 kr.
Medlemsavgifterna har uppgått till 20 750kr. 126 inbetalningar, enskilda och
familjemedlemmar, vilket beräknas till 185 medlemmar.
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Tremänningens budget och kostnader föredrogs av Peter Björkegren.
Förbrukat medel 2016: 20 023kr.
Totala insamlade medel till och med 2016‐12‐31 är 97 104 kr + 11 000kr då som
uppskattat värde av materiella gåvor.
Summa tillgodohavanden vid 2016‐12‐31 är 25 199,50kr +3000kr i materiella
värden.
Under 2016 inkom 8000kr från Hallwyllska gotlandsfonden, vilka är tillägnade
utrustning för båten.
Under mötet reflekterades det att det är fenomenalt att kunna bygga en helt
komplett tremänning för ovanstående summor,
vilka då är helt och hållet donerade för ändamålet, till mer än största delen av
Träibatns medlemmar.
Till detta läggs de åtskilliga tusende timmars gediget arbete och många övriga
insatser, som sedan 2014 helt ideellt förärats av flinka och intresserade
föreningsmedlemmar till tremänningen RANS uppkomst.
Peter Björkegren som varit Tremänningens byggledare, har även hållit i dess
ekonomi, lämnar nu över efter ett fullgott slutfört arbete de kvarvarande
finanserna till Träibatns styrelse och kassör.
Jan Karlsson har delat byggledarskapet med Peter.

8
Revisorernas rapport föredrogs av Tullan Kalström, ansvarsfrihet för styrelsen
föreslogs.
9
Ansvarsfrihet för 2016:
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.
10
Valberedningens förslag till funktionärer i föreningen:
 Ordförande: Roland Stenberg omval 1 år.
 Lennart Magnusson kvarstår (1 år).
 Peter Björkegren kvarstår (1 år).
 Niklas Wickman omval 2 år.
 Kjell Arvidsson omval 2 år.
Suppleanter:
 Jan Karlsson omvaldes på 1 år.
 Sixten Johansson föreslogs och valdes in som suppleant på 1 år.

Föreningen Träibatn, årsmöte 2017‐02‐06, hos Arvidssons i Sanda
Revisorer för ett år:
 Tullan Kalström omval, Thomas Gahm, omval.
Valberedning:
 Ola Arvidsson och Raymond Hejdström omvaldes.
Samtliga funktionärer valdes enligt de avgivna förslagen.
Åke Iveby valde att inte kandidera till omval efter flera år i styrelsen.
11
Budget, planering:
 Styrelsens budgetförslag redovisades av Kjell Arvidsson och godkändes.
 Inventarieförteckningen genomlästes, diskuterades och godkändes.
 Tremänningen RAN har tillkommit i inventarieförteckningen.
12
Avgifter:
 Fastställande av medlemsavgift för 2017 och hyra av plats i Kalkladan på vintern:
ingen förändring jämfört med år 2016.
13
Inkomna formella förslag:
 Motion från Sixten Johansson ‐ om ökad användarvänlighet för föreningens båtar.
Föreningen ska efterhand se till att rutiner jobbas fram, för att hålla båtarnas
skick enkelt funktionellt brukbara för medlemmarna. Årsmötet uppmanar
styrelsen att arbeta efter motionens intentioner.
14
Övriga frågor:
a) Sommarsegling ”Gotland runt” med tremänningen RAN. Arbetsgruppen kring
detta föreslår efter sitt första planeringsmöte b.la. att tiden för seglingen blir den
23 juli och 10 dagar framåt i 10 etapper. Målsättningen för seglingen är att visa
upp båten och ge aktiva i bygget möjlighet att segla i nya vatten. Det uppkom
tankar och förslag kring detta under mötet.
Besättningen ska bestå av en skeppare och tre besättningsmän. Byten kan ske i
varje etapphamn. Det är alltså möjligt att runtseglingen kan bestå av 4 till 40
personer.
b) Skolaktiviteter i samarbete med Klinte, Solberga och ytterligare skolor. Den nya
styrelsen får i uppdrag att fortsätta upparbeta kontakter så att fler ungdomar kan
komma till oss en dag och segla, ro och lära sig något nytt(igt).
c) Västergarns hamn. Christer Winzell informerade om att det finns ett förslag om
att begränsa åns utbredning bakom festplatsen, med intentionen att flödet blir
kraftigare och stabilare ut genom hamnen. Förslaget ska behandlas av
länsstyrelsen inom kort.
d) Aktuella vinteraktiviteter som pågår i Sanda på måndagskvällar är fender och år‐
tillverkning, båtrenovering och båtbygge, segelrenovering m.m.
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Den 26 april är Träibatn inbjuden till Gotlands Museum att tala om och att visa
film om processen kring det som blev RAN.
e) Organisationen Kysten i Norge har inbjudit till ett möte i Stockholm om att
ansöka om att göra klinkbyggning av båtar, till en plats på Unescos
världsarvslista.
f) Via Niklas lyfts Pelle Ölands förslag om en metod att göra seglingstävlingar mer
rättvisa. Där tas fler parametrar än den nuvarande vattenlinjelängden och
mastlängd in. Till exempel ska seglens storlek göra utslag på lystalet.
Diskussioner föregicks om detta.
Jan Utas framför några uppskattande ord om föreningens nuvarande arbete. Han
delger även en anekdot om hans första seglingslektion med Raymond Hejdström.
Han pratar några ord om vidden i att både visa upp allmogebåtar och segla med
dem i tävlingar.
15
Mötets avslutande:
Ordföranden förklarade mötet avslutat.
Vi bjöds på nyrökta flundror och hembakt bröd, kaffi å syltpirvittar. Tack Ola och Kjell
för att ni ordnat detta.
Mikael Qviberg som har filmat under byggtiden, hade klippt samman en del filmmaterial
som han visade till stor uppskattning av publikum. Vi förstod att filmen om RAN kan bli
något riktigt intressant och bra.
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