Medlemmarna i SSS r.f:s stadgeenliga årsmöte hölls den 3.3.2016 klo 18.30
Årsmötesplatsen var Handelsgillet i Helsingfors r.f. Kaserngatan 23 A 12, 00130
Helsingfors. Deltagarantalet var nio medlemmar; Christian Hortling, Robert Strandberg,
Kate Hougberg, Petra Nyqvist, Janine Tourneur, Bengt Tavaststjerna, Dan Lundmark,
Pentti Tukianen, Kaj Mahlberg
1 Vicekommodor Christian Hortling öppnade årsmötet klo 18.35
2 Till ordförande för mötet valdes Christian Hortling. Kaj Mahlberg valdes till
mötessekreterare, Till protokolljusterare valdes Robert Strandberg och Dan Lundmark.
Robert och Dan fungerade även som rösträknare.
3 Konstaterades att mötet lagenligt sammankallats. Enligt SSS stipulationer bör mötet
sammankallas åtta dagar för utsatt datum. Kallelse utgått per post och email 22.2.2016.
4 Mötets sekreterare Kaj Mahlberg framförde SSS årsberättelse. Årsberättelsen
godkändes av årsmötesdeltagarna
5 Skattemästare Janine Touneur framförde bokslutet för år 2015. Inkomsterna för
verksamhetsåret 2015 uppgick till 22 586,83 €. Kostnaderna uppgick till 14 038,42€.
Amortering av lån betingade 6501,34€. Före avskrivningar visade resultatet en vinst på
2047,07€. Obligatoriska avskrivningar uppgick till 8005,05€. Således visade det slutliga
bokslutet ett underskott på -5995,98€.
6 Årsmötet godkände och fastslog bokslutet.
7 Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.
8 Skattemästaren framförde budgetförslaget för verksamhetsåret 2016. Beräkningarna är
baserad på en ytterst moderat förhöjning av medlemsavgifterna motsvarande den
allmänna kostnadsstegringen. Enligt förslaget skulle medlemsavgiften stiga med 8€ från
nuvarande 52€ till 60€, inskrivningsavgiften skulle likaså stiga till 60€. För att göra det
attraktivare att inskriva sig vid SSS, föreslogs att vissa dagar, tex under besiktningarna
eller Kitöloppet kunde inskrivningsavgiften vara starkt reducerad. Kitöloppets
deltagaravgifter kunde även tänkas vara lägre för de som är medlemmar i SSS.
Hedersmedlemmars (0€) och junioravgifterna (20€) skulle enligt styrelsens förslag vara
oförändrade. Båtplatserna (300€) och bilplatserna (150€) som tidigare.

Intäkterna beräknas således uppgå till ca 24.000€. Utgifterna beräknas en aning stiga till
ca 14.500€ på grund av helt nödvändiga underhåll av fastighet och bryggor.
Årsmötet diskuterade styrelsens förslag. Förslaget godkändes.
9. Under 2015 hade SSS bildat en valkommitté vars uppgift var att föreslå medlemmar till
SSS styrelse. Valkommittens förslag var att till ny kommodor för verksamhetsåret 2016
skulle väljas Christian Hortling. Årsmötet godkände förslaget.
10 Till sekreterare för 2016 omvaldes Kaj Mahlberg enligt valkommittens förslag.
11 Valkommitteens förslag till ny styrelse godkändes. Bengt Tavaststjerna invaldes som ny
ledamot. Styrelsens medlemmarna är således; Janine Touneur (2016-2017), Petra Nyqvist
(2016-2017), Clara Ekström-Strandberg (2015-2016), Robert Sandstedt (2015-2016), Jarl
Törnqvist (2016-2017), Bengt Tavaststjerna (2016-2017)
12 Till verksamhetsgranskare omvaldes Fredrik Sundell.
13 Enligt SSS rf stadgar ”till hedersmedlem kan sällskapets möte invälja person, som
genom sin verksamhet inom sällskapet gjort sig särskilt förtjänt därav, och för vilken
sällskapet önskar visa sin aktning och erkänsla”
Jerker Wahlfors och Rolf Meyer-Arnold har under flera år varit två bärande krafter inom
SSS. Både Jerker och ”Snippe” har aktivt arbetat för att förbättra SSS. Deras insatser för
SSS har varit av avgörande betydelse. Sällskapet framför sin aktning och erkännande till
Jerker Wahlfors och Rolf Mayer-Arnold genom att välja dem till SSS rf:s
hedersmedlemmar.
Sällskapets förtjänsttecken tilldelades Dan Lundmark för den mångåriga insats han utfört
för Sällskapet. SSS styrelse tackar honom för detta.
14 Socialstyrelsens föreningsregister godkände den 31 maj 1920 grundandet av SSS.
Sålunda firar SSS inom fyra år sitt hundraårsjubileum. Christian Hortling tog på nytt upp
SSS 100-års jubileums fond. Donationer är välkomna. Medlen är öronmärkta och kommer
enbart att användas för reparation av klubbhuset. Grunden sviker och behöver omgående
reparation.
15 Mötet avslutades klo 20.20
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