
 

 

Välkommen till årsmöte  

torsdag 17 mars 2022 kl.18 
 

Nu när pandemirestriktionerna har lättats, kan vi åter träffas på fysiska möten. 

Först i raden blir årsmötet 2022. Eftersom det inte blir någon båtmässa i år hel-
ler så få det bli på annan plats än vi brukar i år. Det kommer också vara möjligt 
att delta i mötet digitalt via Teams från kl. 18.45.  
 

 

Vi ses torsdagen den 17 mars hos 

Näsbyvikens Båtsällskap i Täby, där 
vi får låna deras fina klubbhus för 

träffen. Mötet börjar kl. 18.00 då 
Sällskapet bjuder på gulaschsoppa, 
smörgås och något att dricka till.  

 
Besöksadress: Fiskarstigen 2, 

Täby. 
Avfart från motorvägen (E18) är 
181 Lahäll. 

 
GPS koordinater: 

59,42372° N, 18,07792° E 
 
  

   
 
 

 

 

 
Efter soppan kommer Jesper Sannel från Hydrographica att berätta om sina 

fantastisk detaljerade sjökort i skala 1:10 000 som väl många av oss skaffat be-
kantskap med. Vad är på gång och vad händer egentligen med de nya sjökorten? 

Mer information om Hydrographica finns på deras hemsida 
https://hydrographica.se/. Det kommer också att finnas möjlighet att köpa deras 
sjökort till rabatterat pris. 

 

https://hydrographica.se/


 
 

Efter detta vidtar årsmötesförhandlingar enligt nedanstående agenda: 
 

   
 

 ÅRSMÖTESAGENDA  

 

 
§ 1. Årsmötets öppnande 

§ 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet 

§ 3. Fråga om mötet är i behörig ordning utlyst 

§ 4. Val av två justeringsmän att tillsammans med ordföranden justera proto-
kollet 

§ 5. Fastställande av dagordning – ev. tillkommande motioner eller övriga 
ärenden 

§ 6. Styrelsens berättelser 

 Årsberättelse 
 Ekonomisk redovisning 

§ 7. Revisorns berättelse 

§ 8. Fråga om fastställande av balans- och resultaträkning, disposition av re-
sultatet samt ansvarsfrihet för styrelsen 

§ 9. Fastställande av medlemsavgiften 

§ 10. Val av styrelserepresentanter, revisor och revisorssuppleant: 

  Ordföranden för en tid av två år. Väljs jämna år 
 
  Styrelseledamöter för en tid av två år. Väljs med minst 1 jämna år och 

minst 1 udda år 

  En revisor och en revisorssuppleant för en tid av ett år. I detta val får 
inte styrelsens ledamöter deltaga.  

  Val av ledamot till valberedningen  

§ 11. Propositioner – avgivna i kallelsen 
 
§ 12. Motioner – senast inkomna under §5 

§ 13. Övriga ärenden 

 Rolf Gyhlenius vandringspris 

§ 14. Mötets avslutande 
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Om det finns tid och intresse för det så kommer sedan Göran också att informera 
om nya hemsidan och vad som finns på den. 
 

Avslutningsvis så håller vi en allmän frågestund. Om du har någon fråga du vill 
ska tas upp så skicka gärna in den i förväg till kontakt@omega42.se.  

 
Föranmälan senast den 14 mars (så vi kan dimensionera soppainköp 
m.m. samt för att kunna skicka länk för digitalt deltagande) skickas via 

mail till kontakt@omega42.se.  
 

Det kommer också att finnas möjlighet att köpa vimplar och tröjor vid mötet. 

 

 

  
 

 

Välkomna 
 
Önskar styrelsen i Omega 42 Sällskapet 
 

 

 

 

Observera att även om restriktionerna avseende Covid 19 nu är avskaffade så är det 

fortfarande angeläget att visa försiktighet. Du bör därför vara vaccinerad eller ha anti-

kroppar och boka av om du har symptom eller i närtid har haft kontakt med smittade. 
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