
  
 

                       Protokoll fört vid Årsmöte för Svensk Drakklubb  
                 På Klubbarnas Klubb, Nya Djurgårdsvarvet, Stockholm  
                                   Torsdagen den 28 november 2017  
 
 

1. Mötets öppnande. 
Gutta Johansson hälsade deltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 

2. Fråga om mötet utlysts i stadgeenlig ordning. 
Mötet förklarades utlyst i stadgeenlig ordning. 
 

3. Fastställande av dagordningen. 
Förslaget till dagordning antogs (bilaga 1) 
 

4. Val av två justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet samt 
vid behov vara rösträknare. 
Till justeringsmän utsågs Patrik Salén och Karl-Gustaf Löhr. 
 

5. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 
Gutta Johansson utsågs till ordförande och Olle Jo till sekreterare. 
 

6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkningar det senaste 
räkenskapsåret.  
Ordförande och Kassör föredrog årets verksamhetsberättelse (se bilaga) och 
resultat och balansräkningen för det senaste räkenskapsåret. 
 

7. Revisionsberättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret. 
Revisorns revisionsberättelse redovisades där denne tillstyrkte att årsmötet 
fastställer den framlagda resultat och balansräkning samt beviljar styrelsen 
ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar. 
 

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 
Årsmötet beslöt att fastställa den framlagda resultat- och balansräkning och bevilja 
styrelsen ansvarsfrihet för räkensapsåret. 
 

9. Fastställande av avgifter. 
Årsmötet beslöt att medlemsavgifterna skulle vara oförändrade för 2018. 
 

10. Fastställande av budget för det kommande räkenskapsåret. 
Ordförande informerade om läget inför 2018. Sittande styrelse presenterade en 
sparsam budjet för att ge utrymme för den delvis nya styrelse som strax ska väljas.  
Olle Jo redovisade förändringar i medlemsintäkter de senaste 10 åren. 
Årsmötet beslöt att godkänna den föreslagna budjeten.  

 



  
 
 

11. Val av styrelse 
Årsmötet förrättade följande val: 
Ordförande: Christoffer Meyer, nyval (2år) 
Vice Ordförande: Sputte Baltscheffsky (vald 2016 2år)  
Kassör: Peder Bruske, omval (1år) 
Sekreterare: Olle Johansson omval (1år) / Martin Pålsson nyval (2år) 
Ledamot: Per Gabrielsson, nyval (2år) 
 

12. Val av revisor och suppleant (för 1år) 
Årsmötet förrättade följande val: 
Revisor: Jonas Wahlström 
Suppleant: Peter Bäckström  
 

13. Val av valberedning  
Årsmötet utsåg Anders Bäckström och Jan Secher till valberedning. 
 

14. Kappseglingsprogram för 2018 
Olle Jo, Gutta och Martin Pålsson redovisade kappseglingsprogrammet för 2018. 
Flera nordiska regattor kommer att kollidera, speciellt i väst. Men för byggandet av 
klassen i Sverige är det viktigt att vi 2018 premierar våra egna svenska regattor.  
Anmälningsmoralen till våra regattor måste bli bättre, specillt på ostkusten. Varför 
kan inte Drakklassen istället bli ”bäst i klassen” på detta område? Som inspiration 
meddelades att Lumme redan anmält sig till alla tre regattorna på Baggen 2018 
(Pelle Gedda, SM och oktoberpokalen) och till Dragon Gold Cup i Helsingfors! 
 

15. Utmärkelser 2017.   
Team Nanna med Jonas Wahlström, Anders Bäckström och Peter Bäckström 
premierades för 1:a platsen på Svensk Drake Ranking 2017. Priset  ”Världens Bästa 
Svenska Drake” (VBSD) 2017 tilldelades Team High Times med K-G Löhr, Martin 
Rudbäck och Jesper Bendix för 16:e platsen på den internationella rankingen. 

 
16. Övriga frågor 

Inga övriga frågor fanns på dagordningen. 
 
 

 
 
 
 
Vid protokollet                                                            Justeras                                            

 
 
Stämmoordförande                                                     Justeras 



  
 

      ÅRSMÖTE SVENSK DRAKKLUBB 
 

                 På Klubbarnas Klubb, Nya Djurgårdsvarvet, Stockholm 
Tisdagen den 28 november 2017.  

 
 
 
 
Förslag till dagordning 
 

1. Mötets öppnande 

2. Fråga om mötet utlysts i stadgeenlig ordning 

3. Fastställande av dagordningen 

4. Val av två justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet  

samt vid behov vara rösträknare 

5. Val av ordförande och sekreterare för mötet 

6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkningar det senaste 

räkenskapsåret 

7. Revisionsberättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret 

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser 

9. Fastställande av avgifter 

10. Fastställande av budget för det kommande räkenskapsåret 

11. Val av styrelse 

12. Val av revisor och suppleant  

13. Val av valberedning  

14. Kappseglingsprogramet för 2018 

15. Utmärkelser 2017. Vinnare ”Svensk Drake Ranking 2017” och utmärkelsen 

”Världens Bästa Svenska Drake” (VBSD) 2017 

16. Övriga frågor 
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          Årsredovisning Svensk Drakklubb 364501-8477 
                        Räkenskapsåret 1 oktober 2016 – 30 september 2017 

 
 

                              Verksamhetsberättelse 2017 
 
Årsmötet avhölls den 29 november 2016 på Klubbarnas Klubb (KK),  
Nya Djurgårdsvarvet, Stockholm. 
 
Gutta Johansson valdes till ordförande för mötet och Olle Jo till sekreterare. 
 
Årsmötet förrättade följande val av styrelse: 
 
Ordförande: Gutta Johansson, Omval (1år).  
Kassör: Peder Bruske, (valdes 2016 2år). 
Sekreterare: Olle Johansson, (valdes 2016 2år). 
Ledamot: Fredrik Persson, Omval (2år). 
Ledamot: Sputte Baltscheffsky, Omval (2år). 
 
Till revisor valdes Jonas Wahlström (1år). 
Till revisorsuppleant valdes Peter Bäckström (1år). 
 
Priset ”Världens Bästa Svenska Drake” 2016 tilldelades SWE 389, ”High Times”. 
Svensk Drake Ranking 2016 vanns av SWE 369, ”Lumme”.  
 
Styrelsen har haft 2 styrelsemöten under räkenskapsåret. 
 
Seglingssäsongen 2017. 
Säsongstarten här hemma startar oftast med att västkustdrakarna kryper ur idet. 
Så även i år med träning i Långedrag från mitten av april. På ostkusten ligger isen 
lite längre och inga drakar brukar synas på Baggensfjärden innan mitten på maj. 
 
Vi har genomfört 4 regattor i Sverige 2017, Pelle Gedda Pokalen, Klassiska 
Regattan, Apply Emtunga Cup och SM. 
Dessutom har Kalmarsundsflottan representerat klassen i flertalet regattor i 
regionen under året.  
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Kappseglingssäsongen började med Öresundsmästerskapen i Hellerup 12-14 
maj. 4 svenska drakar deltog och SWE 397 med Edman/Möller/Edman från MSS 
blev bästa svenskar på en 3:e plats. 
 
På Danska mästerskapen i Hellerup 25-27 maj deltog 8 svenska drakar. SWE 
375 “5i12” slutade på en finfin bronsplats.   
 
Årets första rankingregatta Pelle Gedda Pokalen seglades på Baggensfjärden 3-4 
juni. Vann gjorde FIN 90 “Margaret” med minsta marginal före SWE 
341”Nanna”. Därmed lämnade pokalen för första gången Baggen. Perkele!  
 
Klassiska Regattan i Långedrag i början på juni testades för första gången och 
kommer att få en uppföljare 2017. 
 
Årets andra rankingregatta Apply Emtunga Cup i Marstrand 17-18 juni bjöd på 
kanonfina arrangemang på Marstrandsfjorden där GKSS teamet “5i12” vann i 
suverän stil före fina SWE 194 “Galejan”. 
 
VM i Cascais 9-17 juni samlade 60 drakar, varav 2 från Sverige. 
SWE 385 Still Crazy med Stefan Winberg, Fredrik Brötell och Markus 
Lagerquist slutade på en fin 20:e plats totalt. SWE 316 “Cohiba On Fire” 
kämpade tappert lite längre ner på listan.  
 
SM i Marstrand 17-18 juni samlade 20 drakar från 3 nationer.  
SWE 375 ”5i12” och DEN 411 “African Queen” stod i en klass för sig på 
Marstrandsfjorden. Till sist stod “5i12” Martin Pålsson, Göran Alm, Peter Lindh 
som segrare av regattan och blev Svenska Mästare för tredje året i rad. SWE 369 
“Lumme” med Olle Jo, Gutta Johansson och Björn Palmquist knep SM-silvret 
och SWE 341 ”Nanna” med Jonas Wahlström, Anders Bäckström och Peter 
Bäckström seglade in på bronsplatsen. 
 
EM på Lake Thun 14-19 aug samlade 62 drakar varav en svensk. 
SWE 389 High Times, K-G Löhr, Mads Hansen och Jesper Bendix (41). 

Gold Cup i Saint Tropez 13-20 okt samlade 88 drakar varav 4 svenskar. 
SWE 393 “Bear” med Gutta Johansson, Björn Hansen och Jonte Magnusson 
seglade glimmrande genom hela regattan och slutade på en för Sverige historiskt  
kanonfin 7:e plats! Heja Herr Ordförande! 
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SWE 389 ”High Times” med K-G Löhr, Mads Hansen och Jesper Bendix seglade 
också stabilt och slutade på 25:e plats. 
 
Dragon Knights 2017 
Nio generösa Drakriddare gav ett tillskott på 45.000:- (minus omkostnader för 
dekaltryck och diplomramar). 30.000:- gick direkt till våra tre rankingregattor. 
På Pelle Gedda använde regattageneralerna (Gutta och Olle Jo) pengarna till 
att förstärka prisbordet (alla fick pris i år!). Till Apply Emtuga Cup och SM i 
Marstrand gav styrelsen Martin Pålsson ansvaret att använda pengarna på 
bästa möjliga sätt för att förgylla regattorna för alla deltagare (tex smaskiga 
burgare på After Sailen!).  
 
Stort Tack till våra Drakriddare 2017!  
Lennart Tranback 
Peter Bäckström 
Jan Secher 
Patrik Salén 
Leif Möller 
Måns Carlander 
Staffan Salén 
Tony Mann 
Göran Edin  
 
Dragon Gold Cup till Sverige 2021. 
Styrelsen har haft en stark tro på att detta varit en viktig hörnsten för klassens 
överlevnad Sverige. Vi ansökte om Gold Cup 2020 på IDA’s årsmöte i Cascais 
2016 mest för att se och lära. Irland tilldelades Gold Cup 2020 men vi visste nu 
vad som skulle krävas vid en eventuell ny ansökan. Just Gold Cup är det många 
länder som slåss om numera eftersom som det skapar ett uppsving i varje land 
pga av att alla är välkomna på ett Gold Cup till skillnad mot EM och VM. Som 
goda förlorare på årsmötet i Cascais passade vi på att fråga vart i Sverige man 
önskade segla om vi skulle söka igen. Båstad, Sandhamn eller Marstrand? Svaret 
blev entydigt Marstrand. Marstrand (MSS) hade dock tackat nej till att arrangera 
2020 men vi bestämde oss för att ställa frågan igen angående 2021. Tyvärr fick vi 
ännu ett nej under våren 2017. Lite besvikna fick vi nu sondera terrängen och 
möjligheterna på ostkusten (bla Nynäshamn). Men med önskemålet från IDA om 
Marstrand i bakhuvudet kändes det aldrig riktigt som något vinnande koncept. Så 
vi beslutade att lägga ner ansökan tills vidare. Vid SM i Marstrand i augusti  
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kommer dock en fråga från Christoffer Meyer som undrar om möjligheterna att få 
ett internationellt mästerskap till Marstrand…Sedan går allt fort, med stor hjälp 
av flera drakseglare, och vi skickar in en alldeles för sen ansökan till IDA som 
dock accepteras. Att vi sedan lyckades vinna omröstningen på IDA’s årsmöte i 
Saint Tropez i oktober berodde både på ett grundligt förarbete (röster) och en 
noga genomtänkt presentation (anpassad till trötta årsmötesdeltagare). När vi kom 
ner till Saint Tropez en vecka tidigare gav IDA’s ordförande oss mycket små 
chanser att vinna omröstningen. Men skam den som ger sig. Tack till alla som 
bidragit med att lobba röster och bidragit med nyttig info om Marstrands till 
presentationen.  
Dragon Gold Cup i Marstrand 2021. Samma år som Göteborg fyller 400 år. I den 
stad Draken föddes genom en tävling arrangerad av GKSS 1928. Det här kan ju 
inte bli annat än bra   
 
Svensk Drake Ranking 2017 
Vinnare av Svensk Drake Ranking 2017 blev SWE 341 ”Nanna” med Jonas 
Wahlström, Anders Bäckström och Peter Bäckström. 
 
Världen Bästa Svenska Drake (VBSD) 2017. 
Bästa svenska båt på den internationella rankinglistan (16) blev SWE 389 High 
Times som därmed tilldelas priset VBSD (Världens Bästa Svenska Drake) 2017. 
 
Kappseglingsprogrammet för 2018 lovande med bland annat Grade One Regatta i 
Dragør i juni, Gold Cup i Helsinfors i juli och SM på Baggen i slutet av augusti.  
 
Styrelsen i november 2017.  



	  

Resultat 2016/2017 

Medlemsintäkter            37 500   (25x1500) 
Stödjande medlemmar              3 000   (12x250) 

Dragon Knight 2017                                 25 000   (5 av 9) 

Övrigt (dekaler etc)                                     1 220  

 
SDK Årsmöte/Möten västksust                 -6 836  
Hemsida (drift/underhåll)          -15 000 
IDA+SSF              -6 519,19 
SM                                                           -10 000 
Pelle Gedda                                               -8 000  
IDA årsmöte                                            -16 935,64 
Klubbarnas klubb                                      -5 000 
Gravyr                                                       -1 200 
Övrigt                                                        -1 710,50 

Intäkter                               66 720  
Utgifter                                                    -71 201,33 
Årets resultat                                             -4 481,33  

Tillgångar 
Postgiro                                                   337 372,85 
Bank                                                           
Summa tillgångar                                    337 372,85 

 
 
Balansräkning  
 
Eget kapital IB                                        337 324,21 
Årets resultat                                             -4 481,33 
Eget kapital UB                                      332 752,88 
Levskuld                                                     9 420 
Summa skulder                                       342 172,88 
 
Tillgångar                                               337 372,85 
Kundfodran                                                4 800 
Summa tillgångar                                   342 172,85 
 



REVI SIONSBER,A.TTELSE

Till ersmittet i
Svensk Drakklubb

gAllarde rakenskapseret
2016-10-01 - 2017-09-30

Jag har granskat irsredovisningen och rakenskaperna samt styrelsens liirvaltning ftir
verksamhetsiret.

Det er sq/relsen som ansvarar fiir rzikenskapshandlingarna och ftirvaltningen. Mitt ansvar er att

uttala mig om redovisningen och liirvaltningen pa grundval av min revision.

Revisionen har utftirts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebiir attjag planerat och
genomiiift revisionen fiir att i rimlig grad ftirsekra mig om aft redovisningen inte innehaller
vasentliga felaktigheter. Min revision innefattar att granska underlagen ftir belopp och annan

information i rakenskapshandlingama. I en revision ingar ocksa att prova redovisningsprinciperna
och styrelsens tilliimpning av dem samt att beddma den samlade informationen i redovisningen.
Jag har $anskat v?isentliga beslut, etg:irder och ftirhillanden i ftireningen ldr att kunna beddma
om nagon styrelseledamot eller kasstiren har handlat i strid med fiireninges stadgar eller
ersmiitesheslut.

Jag anser att min revision ger mig rimlig gmnd fiir mitt utlatande nedan.

Enligt min uppfattning har drsredovisningen uppriittats i god ordning och det finns ingen

anledning till anmairkning. Jag tillsty*er ditrlirr aft ersmdtet faststaller resultatrakningen och

balansr,ikningen.

Styrelseledamdtena har enligt min bediimning inte handlat i strid med hreningens stadgar. Jag

tillstyrker darftir att styrelsens ledamdter och kassiiren beviljas ansvarsfrihet {iir rakenskapsAret.

Lidingii den 27 november 2017

- y'--- ("t-
/zJonas Wahlstrdm

Revisor



 

 

Budget 2017/2018 

Medlemsintäkt                                           33 000     
Stödjande medlemmar                                 2 500     
Dragon Knight 2017 (4st)                          20 000    
 
Årsmöte/Kickoffer                                     -7 000 
Hemsida (drift/underhåll)                        -10 000 
IDA+SSF              -6 800 
SM            -10 000 
IDA årsmöte                                            -15 000 
Gravyr                                                       -2 000 
Försäkring                                                 -1 200 
Övrigt                                                        -2 000 

Intäkter                                                     55 500 
Utgifter                                                   -54 000 

Årets resultat            +1 500 
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