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PROTOKOLL FÖRT VID BRÄNDÖ SEGLARE R.F.:S ÅRSMÖTE 2022  
 
Tid: 31.1.2022 kl. 18.00 Distansmöte 
 
 
§ 1  Mötets öppnande samt konstaterande av mötesdeltagare 
 

Kommodor Ben Mellin öppnade mötet kl. 18.06 och hälsade medlemmarna välkomna.  
 
En tyst minut hölls för de medlemmar som avlidit: Monica Thomé, Kim Liemola, Johan von 
Koskull, hedersmedlemmen och tidigare kommodoren Rudy Palmberg, Pentti Pärssinen, 
ständiga medlemmen Maria Hausen samt Hans Hägg. 
 
Timo Blomqvist noterade att antalet närvarande var sammanlagt 21. 

 
§ 2  Konstaterande av mötets stadgeenliga sammankallande  
 

Mötet konstaterades vara stadgeenligt sammankallat via annons i HBL 21.1.2022. Därtill har 
medlemmarna informerats om mötet på föreningens webbplats samt i ett e-postutskick.  
 
Konstaterades att Timo Blomqvist kommer att vara teknisk moderator vid distansmötet.  

 
§ 3  Godkännande av föredragningslistan 
 

Föredragningslistan godkändes.  
 
§ 4   Konstaterande av mötesordförande och val av mötessekreterare 
 

Konstaterades att kommodor Ben Mellin enligt föreningens stadgar leder mötet. Mötet 
föreslog styrelsens sekreterare Gunnevi Salo till mötessekreterare. Förslaget understöddes. 

 
§ 5   Val av protokolljusterare och rösträknare 
 
  Timo Blomqvist och Harry Michelsson valdes till rösträknare och protokolljusterare.  
 
§ 6   Föredragning av verksamhetsberättelsen 
 

Kommodoren presenterade verksamhetsberättelsen och belyste bl.a. följande punkter:  
 
Pandemin till trots kunde BS genomföra största delen av säsongens planerade aktiviteter. 
Seglingsskolorna genomfördes normalt, vindsurfingverksamheten var fortsatt populär och 
J70 Sailing Center var också denna säsong ett framgångsrikt koncept. Nytt för säsongen var 
simningen som också inkluderade vintersim.  
 
Kappseglingarna kunde också genomföras, dock med BS Classic regattan i förkortat format. 
Restaurangen var välbesökt, i synnerhet i förmånligt sommarväder.  
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Kommodoren lyfte fram att BS 90-års jubileumsfest äntligen kunde firas. Festdatumet inföll 
efter verksamhetsperiodens slut, men planeringen inleddes flera månaden innan.  
 
Konstaterades att föreningens medlemsantal nu för första gången överskridit 800.  
 
Kommodoren redogjorde även för de konsekvenser Kronbroarnas framskridande har på 
föreningens seglingsverksamhet. 

 
§ 7   Föredragning av bokslutet 
 

Skattmästare Jan Österman föredrog bokslutet.    
 
Föreningen hade 279 369,86 euro i intäkter under året. Resultatet visade ett underskott: 
årets bokföringsmässiga resultat var -3 703,51 euro. Resultatet drogs ner av att vatten- och 
avloppsröret mellan Sälen och fastlandet frös under den kalla vintern; reparationerna 
uppgick till ca 8 900 euro. BS betalade drygt 18 000 euro i kappseglingsunderstöd, vilket är 
avsevärt mera än tidigare år. 
 
Skattmästaren informerade att klubben under verksamhetsåret planenligt amorterat 
20 000 euro samt konstaterade att lånet i Aktia Bank nu uppgår till 40 000 euro. 
 

§ 8   Föredragning av revisionsberättelsen 
 
 Revisionsberättelsen föredrogs av skattmästare Jan Österman. Konstaterades att 

revisionsberättelsen var en så kallad ren berättelse. 
 
§ 9   Fastställande av bokslutet 
 

Kommodoren påpekade att resultaträkningen 2021 på revisorns anmodan är mera 
detaljerat upplagd, samt att intäkterna för medlemsavgifterna nu finns i en separat kategori 
under rubriken Medelsanskaffning. Denna omställning är orsaken till att spalten med 
budgeten för år 2021 saknas i resultaträkningen. Kommodoren påpekade också att denna 
detaljerade uppläggning kommer att gälla framöver.  
 

 Bokslutet fastställdes.  
 
§ 10   Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen 
 
 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 
 
§ 11  Verksamhetsplan för 2022 
 

Styrelsens förslag till verksamhetsplan gicks igenom. Kommodoren lyfte fram följande 
punkter i den föreslagna planen:  
 
Vindsurfingverksamheten kommer att ytterligare växa. 
BS kommer att vara aktivt med i HSRM (Helsinki Sail Race Management). 
BS förbättrar det administrativa genom att ta i bruk e-fakturering och vidareutveckla 
användandet av det digitala bokföringssystemet Heeros. 
 
Mötet understödde verksamhetsplanen.  
Verksamhetsplanen fastställdes. 
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§ 12   Fastställande av inskrivnings-, medlems- och övriga avgifter samt budgeten för 

verksamhetsåret 2022 
 

Styrelsen föreslog att inskrivnings-, medlems- och övriga avgifter hålls på samma nivå som 
året innan. 
 
Kommodoren redogjorde för budgeten för verksamhetsåret 2022. 
 
Årsmötet godkände styrelsens förslag att hålla medlems- och de övriga avgifterna 
oförändrade. 
 
Årsmötet fastställde budgeten för verksamhetsåret 2022. 
 

§ 13   Valnämndens skrivelse och förslag till styrelse och funktionärer 2022 
 

Valnämndens ordförande Nicolas Berner presenterade utdrag ur valnämndens skrivelse och 
lyfte fram följande punkter: 
 
Juniorverksamheten fungerar ypperligt och visar återigen en positiv uppåtgående trend. 
Brändö Seglare är i stort behov av egna utbildade tävlingschefer och domare samt 
besiktningsmän. Därför är det är av stor vikt att medlemmarna deltar i de 
kappseglingsarrangörskurser som Båtförbundet (SBF) erbjuder.  
 
Nicolas Berner riktade ett stort tack till festkommittén för en lyckad jubileumsbal. 
 
Valnämnden uppmanade styrelsen att aktivt föra dialog med staden för att skaffa bort 
Fyrprickargrundet och sålunda skapa ett enhetligare utrymme för seglingar på 
Kronbergsfjärden. Kommodoren informerade att BS som aktiv medlem inom Helvene (en 
sammanslutning i vilken 75 i Helsingfors verkande båtklubbar ingår) avtalat med staden om 
bortskaffandet av Fyrprickargrundet. 
 
Kommodoren konstaterade att Helvene också är engagerad i problemet med 
vinterförvaringen för båtar i Helsingfors.   
 
Nicolas Berner presenterade förslaget till styrelse och funktionärer 2022. 
 

§ 14  Val av kommodor 
 
 Kommodor Ben Mellin återvaldes. 
 
§ 15   Val av vice kommodor 
 
 Peter Westerholm återvaldes till vice kommodor.  
 
§ 16   Val av styrelsemedlemmar, besiktningsnämnd, seglingsnämnd och övriga funktionärer 
 

Valnämnden föreslog att följande medlemmar fortsätter på sina poster inom styrelsen för 
ett år framåt:  Kristian Heinilä (juniorchef), Jan Österman (skattmästare), Adam Åkerfeldt 
(intendent), Kristofer Potrykus (hamnkapten) och Gunnevi Salo (sekreterare). Mötet 
understödde förslaget i enlighet med § 2 i de på Brändö Seglare r.f.:s vårmöte 2020 
godkända stadgarna. 
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Mattias Lindfors invaldes på valnämnden förslag till åttonde styrelsemedlem att ersätta 
Ekku Salmensaari som avgår från sin post som tävlingschef.  
 
Övriga funktionärer för 2022 valdes enligt valnämndens förslag 
 

§ 17   Val av revisor och revisorssuppleant 
 

Enligt valnämndens förslag valdes Rabbe Nevalainen till revisor och företaget AltumAudit Ab 
till revisorssuppleant. 
 

§ 18   Utdelning av förtjänstmärken, utmärkelsetecken och vandringspris 
 

Inga förtjänstmärken utdelades. 
 

Följande utmärkelsetecken utdelades: 
Ville Korhonen & Edvard Bremer och Ebbe Heinilä tilldelades klubbens 
utmärkelsetecken klass II i kappsegling.  
Adam Åkerfeldt tilldelades klubbens utmärkelsetecken klass I i långfärd. 
Leena Åkerfeldt, Liisa Leppänen, Kaisa Leppänen tilldelades klubbens 
utmärkelsetecken klass II i långfärd. 
 

Följande vandringspriser delades ut i samband med årsmötet:  
Vandringspokal I   Una Heinilä 
Bröderna Heiniläs pokal Ville-Veikko Laukkanen och Kristofer Potrykus 
Förarnas Bägare   Stefan Westerlund 
Gast-cupen    Jarkko Sipilä           
Nefertitistopet    Kim Lindroos 
Kauhus kanna    Stefan Westerlund 
Miroupokalen    Una Heinilä 
 

Medlemmarna kan hämta sina utmärkelsetecken och pokaler på BS senare under våren. 
 
§ 19   Övriga ärenden 

 
Inga övriga ärenden förelåg. 
 

§ 20   Mötets avslutande 
 
  Mötet avslutades kl. 19.11. Kommodor Ben Mellin tackade för deltagandet.  
 
 
 
________________________________   _______________________________ 
Ben Mellin, kommodor     Gunnevi Salo, sekreterare 
 
 
 
________________________________   ________________________________ 
Harry Michelsson, protokolljusterare   Timo Blomqvist, protokolljusterare 
 


