
 

Noteringar från Club100s Föreningsstämma 
Datum: Lördagen den 30 september 2017 
Plats: Chobe Lodge, Kasane, Botswana 
 

Deltagarförteckning:  Se separat dokument  
 
§1 Mötet öppnas  
Mötet öppnades och dagordningen godkändes. 
 
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare och justeringsman  
Till mötesordförande valdes Britt-Marie Boudrie, till mötessekreterare Anders Larsson och 
Birgitta Nilsson samt Mikael Staffas valdes att justera protokollet.  
 
§3 Inval av nya medlemmar  
Allan Ohlsson (nr 68) valdes på sedvanligt vis in som ny medlem i Club100. 
 
§4 Fyllnadsval till styrelse 
En styrelse på fem ledamöter valdes 2016 för två år. Dock har Reine Larshans under 2017 
avsagt sig sin plats i styrelsen. Det beslutades att någon ersättare för Reine inte behöver 
väljas in, eftersom det enligt stadgarna räcker med tre ledamöter i styrelsen.  Stämman gav 
styrelsen i uppdrag att konstituera sig själv.  
 
§5 Val av mötesplats 2017 
Inför stämman fanns 2 nomineringar till plats för föreningsstämman 2018. Dels Reine 
Larshans förslag ”ONDH” (Ostligast, Nordligast, Djupast & Högst) med Treriksröset som 
mötesplats, dels ett förslag från Mikael Staffas att hålla stämman på svenskt territorialvatten 
och sedan besöka Åland och ”Märket” i Ålands hav. 
 
En omröstning genomfördes medels handuppräckning. Resultat var att förslag ”Märket” fick 
8 röster och förslag ”ONDH” 5 röster. En av de sammanlagt 14 röstberättigade 
medlemmarna valde att inte rösta. 
 
§6 Övriga frågor och motioner 

• Ordförande och sekreterare gav en kortfattad redogörelse för verksamheten under 
året. 

▪ Förslaget från Bengt Hildebrand om att införa en årlig medlemsavgift för aspiranter 
remitterades till styrelsen för att ta fram ett beslutsunderlag inför stämman 2018. 

▪ Stämman beslutade att en valberedning ska formeras inför valet av ny styrelse vid 
stämman 2018. Peder Zetterberg, Mikael Staffas och Hans Ollongren valdes att ingå i 
gruppen med Hans Ollongren som sammankallande. Valberedning fick i uppdrag att 
ta hänsyn till såväl geografisk- som genderfördelning vid nominering av lämpliga 
kandidater. 

▪ Motion från Hans Ollongren om att utöka Club100:s landlista med ytterligare 
områden som t.ex. Kosovo bordlades till föreningsstämman 2018. 



▪ Klubbens hemsida diskuterades och sekreteraren berättade om de tekniska och 
praktiska svårigheter som hemsidesgruppen haft under verksamhetsåret. Rebecca 
Staffas utsågs till att göra ett förnyat försök med att ta arbetet på en ny webbplats 
vidare. 

 
§7 Mötets avslutande  
Mötet avslutades och samtliga deltagare samlades för kryssning på Chobe-floden med 
gemensam middag. 
 
 
Mötesordförande:    Mötessekreterare: 
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