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PROTOKOLL 

ÅRSMÖTE SVENSK DRAKKLUBB

22 november, 2018 klockan 18:00

på GKSS, Talattagatan 12, Göteborg

1. Mötets öppnande

Christoffer Meyer 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.

4. Val av två justeringsmän

Till justeringsmän valdes Johan Palmqvist och Christofer Edström.

5. Val av ordförande och sekreterare för mötet

Christoffer Meyer och Martin Pålsson valdes.

6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkningar 

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 räkenskapsåret 2018.

9. Fastställande av avgifter

Årsmötet beslöt att medlemsavgifterna skulle vara oförändrade för 2019.
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10. Fastställande av budget för det kommande räkenskapsåret

Ordförande informerade om läget inför 2019. Sittande styrelse presenterade inga större 
förändringar i budgeten för 2019. Man antar en fortsatt sparsam budget för att ge utrymme för 
den delvis nya styrelse som strax ska väljas. Årsmötet beslöt att godkänna den föreslagna 
budgeten.

11. Val av styrelse

Årsmötet förrättade följande val:

Ordförande: Christoffer Meyer, tjänande (nyvald 2017 två år)

Vice ordförande: Sputte Baltscheffsky, omval ett år (omvald 2017 ett år)

Kassör: Peder Bruske, omval ett år (omvald 2017 ett år)

Sekreterare: Martin Pålsson, tjänande (nyvald 2017 två år)

Ledarmot: Olle Johansson, nyval två år (omvald sekreterare 2017 ett år)

Ledamot: Per Gabrielsson, tjänande (nyvald 2017 två år) Val av revisor och suppleant

Årsmötet förrättade följande val:

Revisor: Jonas Wahlström

Revisorsuppleant: Peter Bäckström

12. Val av valberedning

Årsmötet utsåg Anders Bäckström och Jan Secher till ledamöter i valberedningen.

13. Kappseglingsprogrammet för 2019

Christoffer redovisade kappseglingsprogrammet för 2019. Styrelsen arbetar aktivt med ett 
nordiskt samarbete och detta finns presenterat i programmet. Peter Johansson presenterade 
arrangemanget för SM och NM i Mönsterås 8-10 augusti, 2019.

14. Status, Dragon Gold Cup 2021

Christoffer informerar om planeringen av Gold Cup 2021. Ambitionen är att få ett ökat 
engagemang åren före och åren efter 2021 för att öka intresset för Drakklassen i Sverige. 
Informationsutbyte pågår med arrangörerna av Gold Cup i Finland 2018 och Holland 2019. 
Datum för Gold Cup 2021 är satt till 13-20 augusti i Marstrand.

Anmälningsmoralen till våra regattor måste bli bättre, speciellt på ostkusten. Varför
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kan inte Drakklassen istället bli ”bäst i klassen” på detta område? Som inspiration 
nämns att Lumme anmälde sig tidigt till alla tre regattorna på Baggen 2018 (Pelle 
Gedda, SM och Oktoberpokalen) och till Dragon Gold Cup i Helsingfors.

15. Utmärkelser 2018

Team Nanna med Jonas Wahlström, Anders Bäckström och Peter Bäckström premierades för 1:a 
platsen på Svensk Drake Ranking 2018. Team Scylla med Petter Axelsson uppmärksammades 
också för sitt deltagande på alla tre rankingseglingarna. Priset ”Världens Bästa Svenska Drake” 
(VBSD) 2018 tilldelades Team High Times med K-G Löhr, Martin Rudbäck och Jesper Bendix 
för 16:e platsen på den internationella rankingen.

16. Övriga frågor

Göran Alm framförde ideér hur vi kan få fler att börja segla drake, utbyta gastar och rorsmän. 
Viktigt att vi bibehåller startfält mer än 20 deltagare på SM även om SM sanktionerna för SM 
status är förändrade till minimum 15 deltaggare.

Petter Axelsson informerade om att x är intresserade av att ordna SM och ev annan tävling i 
Karlsborg”mittemellan” Stockholm och Göteborg.

Lasse Molse informerade om Göteborgsbåtmässa där det finns möjligheter att vi kan få två båtar 
på plats 2019. Lasses båt i montern för träbåtar och en plastdrake. Under mässan behövs hjälp 
med bemanning.

17. Mötets avslutande

Stämmoordförande:

Christoffer Meyer

Sekreterare:

Martin Pålsson

Justerare:

Christoffer Edström  Johan Palmqvist
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018 

SVENSK DRAKKLUBB

Årsmötet avhölls den 28 november 2017 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: Christoffer Meyer, nyval (2 år) 
Vice Ordförande: Sputte Baltscheffsky (vald 2016 på 2 år) 
Kassör: Peder Bruske, omval (1 år) 
Sekreterare: Olle Johansson omval (1 år) / Martin Pålsson nyval (2 år) Ledamot: Per 
Gabrielsson, nyval (2 år) 

Till revisor valdes Jonas Wahlström (1år). 
Till revisorsuppleant valdes Peter Bäckström (1år). 

Till valberedning valdes Anders Bäckström och Jan Secher. 

Priset ”Världens Bästa Svenska Drake” 2017 tilldelades SWE 389 ”High Times”. Svensk 
Drake Ranking 2016 vanns av SWE 341 ”Nanna”. 

Styrelsen har haft 5 styrelsemöten (inkl konstituerande) under räkenskapsåret. 

Seglingssäsongen 2018

Säsongstarten här hemma startar oftast med att västkustdrakarna kryper ur idet. Så även i 
år med träning i Långedrag i april. På ostkusten ligger isen lite längre och inga drakar 
brukar synas på Baggensfjärden innan mitten på maj. 

Drakeregattor i Sverige 2018

Pelle Gedda Pokalen/Saltsjöbadsregattan 26-27 maj 

Vårdraken i Långedrag 2-3 juni 

Klassiska Regattan 6 juni 

Apply Emtunga Cup 16-17 juni

SM i Saltsjöbaden 24-26 augusti
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Oktoberpokalen/Silverasken i Saltsjöbaden 

Dessutom har Kalmarsundsflottan representerat klassen i flertalet regattor i regionen 
under året. 

Under helgen 27-29 april arrangerade Svensk Drakklubb ett träningsläger i Långedrag 
under ledning av danske mästerseglaren Bo Selko. 

På Danska mästerskapen i Skovhoved 11-13 maj deltog 3 svenska drakar. SWE 375 “5i12” 
bytte ut sina bronmedaljer från 2017 till den allra ädlaste valören 2018! Danskt 
Mästerskap och Guld till Sverige! 

Årets första rankingregatta Pelle Gedda Pokalen (Saltsjöbadsregattan) seglades på 
Baggensfjärden 26-27 maj. Vann gjorde SWE 369 “Lumme” före SWE 391 “Merinda” och 
förra årets vinnare FIN 92 “Margeret”. Därmed är pokalen tillbaka hemma i Sverige igen 
efter ett års exil i FinlandJ 

Vårdraken seglades för första gången i Långedrag 2-3 juni med förhoppningen om att bli ett 
årligt återkommande arrangemang. Vinnare i medelhavsliknande väder blev SWE 375 
“5i12” före nylackade fina SWE 213 “Da Capo XXV”. 

Klassiska Regattan i Långedrag 6 juni samlade 5 drakar. Vinnare SWE 213 “Da Capo xxv” 
tätt före SWE 375 “5i12”. 

Årets andra rankingregatta Apply Emtunga Cup i Marstrand 16-17 juni bjöd på kanonfina 
seglingar på Marstrandsfjorden. KSSS teamet SWE 341 “Nanna” vann före 
“hemmadrakarna” SWE 375 “5i12” och SWE 194 “Galejan”. 

EM Balaton (Ungern) 26 juni-1 juni. 59 drakar, med bla de 10 högst rankade besättningarna i 
världen, var på plats i Ungern för att segla om europamästerskapet på Balatonsjön. Enda 
svenska deltagaren SWE 389 ”High Times” med K-G Löhr, Jesper Bendix, Mads Hansen 
slutade på en imponerande 5:e plats och bästa Corinthian! Heja Sverige! 

Finska Mästerskapen. Som en katt bland hermelinerna visade SWE 341 “Nanna” att vinsten 
på Emtunga Cup inte var en tillfällighet. Finskt mästerskap och Guld till Sverige igen! 

Gold Cup i Helsingfors 20-28 juli samlade 59 drakar varav 5 svenskar. SWE 393 “Classmates” 
med Gutta Johansson, Björn Hansen och Jonte Magnusson försvarade de svenska 
färgerna bäst med en hedrande 13:e plats. 

SM i Saltsjöbaden 24-26 augusti samlade 18 svenska drakar. Regattageneralerna Gutta och 
Olle Jo levererade finfina arrangemang med basen på Sune Carlsson Båtvarv och 
regattacrew från Havsörnarna och KSSS. SWE 375 “5i12” med Martin Pålsson, Göran 
Alm och Thomas Wallefeldt blev Svenska Mästare (igen) med SWE 393 “Classmate II” på 
silverplats och SWE 213 “Da Capo XXV” på bronsplats. 
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Oktoberpokalen/Silverasken i Saltsjöbaden 29-30 september 
4 kölbåtsklasser, 50 båtar och 150 seglare. Samarbetet mellan Sune Carlsson Båtvarv och 
KSSS är nu etablerat och klassiska Oktoberpokalen lever vidare och är vitalare än 
någonsin. Bra för Drakeklassen som nu har en återkommande naturlig och rolig avslutning 
på säsongen på Baggen. Extra roligt att en drake från västkusten SWE 390 “Katia” med 
Per Gabrielsson, Berra Johansson och Bo Selko vann regattanJOch eftersom samma 
ekipage ledde regattan efter lördagens seglingar gick även den legendariska Silverasken till 
Västkusten. 

SSF:s Utmaningen 2018 

När Svenska Seglarförbundet tog initiativet till ”Utmaningen” såg vi detta som ett 
ypperligt tillfälle att inleda ett program för att brygga erfarenheter mellan generationer och 
främja återväxt i klassen. Vår utmaning är att få fler att upptäcka en klass som ibland 
orättvist och ensidigt har kännetecknats som mycket dyr, svåråtkomlig och lite sluten. 
Detta må inte vara sant men det har ändå varit ett litet hinder för att framförallt få en 
yngre generation att närma sig Draken. 

För att ge en mer rättvis bild av båt och gemenskap lät vi därför rekrytera en helt ny 
besättning inför SM i Saltsjöbaden. Ett tillfälle då samtliga moment och stämningar kan 
uppstå men där vi genom engagerade medlemmar kunde välkomna och inkludera dessa 
rookies. Med erfarenhet från bl a Laser kom så en ung besättning att stå i rampljuset under 
regattan. Eva-Stina Forslund (22), Karl Fejerstam Ljungquist (21) och Kalle Österman 
(27) tog sig tappert an SWE 363 ”Amarona” som ställts till förfogande och genomförde 
samtliga seglingar med gott resultat och en oerhörd entusiasm och positiv attityd. 

Dragon Knights 2017/18

Nio generösa Drakriddare gav våren 2017 ett sammanlagt tillskott på 45.000:- till Svensk 
Drakklubb för att på olika sätt förstärka våra tre rankingregattor (tex prisbord och sociala 
aktiviteter). 2018 stöttades SM med 10.000:- som dock betalades tillbaka till svensk 
Drakklubb efter SM då regattageneralerna Gutta och Olle Jo fick regattan att gå plus utan 
bidragetJ 

Stort Tack till våra Drakriddare Lennart Tranback, Peter Bäckström, Jan Secher, Patrik 
Salén, Leif Möller, Måns Carlander, Staffan Salén, Tony Mann och Göran Edin. 

Dragon Gold Cup i Marstrand 202

Styrelsen har under året haft kontinuerlig kontakt med MSS, GKSS, Kungälvs kommun 
och andra intressenter och arbetet går i rätt riktning. 

Svensk Drake Raking 2018

SWE 341 ”Nanna” med Jonas Wahlström, Anders Bäckström och Peter Bäckström 
svarade titeln från 2017. Flitighet lönar sig! Bravo! 
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Världen Bästa Svenska Drake 2018

Bästa svenska båt på den internationella rankinglistan blev SWE 389 ”High Times” (16:e) 
som därmed även i år tilldelas priset ”VBSD” (Världens Bästa Svenska Drake). 

Kappseglingsprogrammet för 2019 ser lovande med bland annat SM/NM i Mönsterås 8-10 
augusti och 90th Anniversary Regatta i Cannes (alt Monaco eller St Tropez) i sept/okt med 
redan 120 anmälda drakar! 

Styrelsen i november 2018
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RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING 2018 

SVENSK DRAKKLUBB

Resultaträkning

Medlemsintäkter 33 090,00
Dragon Knight 15 000,00
Verksamhetsbidrag SSF 10 000,00

SDK Årsmöte/Möten västkust −4 038,00
Hemsida (drift/underhåll) 0,00
IDA+SSF −6 652,76
SM −3 000,00
Dekaler/knappnålar/uskick −12 845,00
Pelle Gedda 0,00
IDA årsmöte −15 480,00
Gravyr −1 500,00
Övrigt −3 122,50

Intäkter 58 090,00
Utgifter −46 638,26
Årets resultat 11 451,74

Tillgångar
Postgiro 348 824,59

Summa tillgångar 348 824,59

Balansräkning

Eget kapital IB 332 752,88
Årets resultat 11 451,74
Eget kapital UB 344 204,62
Levskuld 9 420,00
Summa skulder 353 624,62

Tillgångar 348 824,59
Kundfodran 4 800,00
Summa tillgångar 353 624,59


