
  

Sverige har ett världsunikt kulturarv genom sin flotta av gamla lustjakter och träbåtar. Motor Yacht Society är en ideell förening vars 

uppgift är att vårda och bevara, samt främja intresset för gamla maskindrivna nöjesbåtar. 

Motor Yacht Society, Tackjärnsvägen 2, 168 68 Bromma.     info@mys.nu     www.mys.nu   Bg: 5059-4795 

Årsmöte i Motor Yacht Society  
 

Onsdag den 17 februari 2021, kl 19:00 

Plats: Digitalt möte via Zoom, studio A7 Odenplan Stockholm 

 

Agenda  

 

1.    Mötets öppnande  

2.    Val av ordförande och sekreterare för mötet  

3.    Val av justeringsmän  

4.    Val av rösträknare  

5.    Godkännande av dagordning  

6.    Fråga om mötet blivit behörigt utlyst  

7.    Behandling av propositioner och motioner  

8.    Årsredovisning för det gångna året 2020  

 Verksamhetsberättelse  

 Resultat- och balansräkning  

 Revisionsrapport  

 

9.    Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för det gångna året 2020  

10. Budgetförslag 2021  

11. Val av funktionärer till huvudstyrelse och sektionsstyrelse m.m.  

12. Val till valberedning  

13. Information om kommande aktiviteter  

15. Prisutdelning  

16. Övriga frågor  

17. Mötets avslutande  
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Verksamheten 2020 

MYS växer 

Det är nu 49 år sedan föreningen bildades och det är glädjande att konstatera att föreningen aldrig haft 

fler medlemmar och fler registrerade båtar. De senaste åren har föreningen kontinuerligt vuxit. Det är 

ett tecken på ett ökat intresse för det världsunika kulturarv som föreningens flotta representerar. 

Kriterierna för att få en båt registrerad i MYS utgår ifrån att båten har ett kulturhistoriskt värde, både 

materiellt och immateriellt. Att MYS flottan växer innebär att fler båtar bedömts ha dessa värden. Det 

innebär också att fler båtägare ser ett värde i att uppfylla intagningskriterierna och att få sin båt 

registrerad i MYS. Vi har nu över 300 båtar i MYS, vilket är 100 fler än för tio år sedan.  

           Antal MYS registrerade båtar fördelat på byggnadsår 

                         

Den genomsnittliga åldern på MYS båtarna är 84 år och 57 st är över hundra år. De är byggda under en 

mycket intressant tidsepok med stora förändringar av människors levnadssätt och med enorm teknisk 

utveckling. Båtarna har en bred spännvidd i många avseenden. Åttio olika konstruktörer finns 

representerade, var och en med sitt formspråk och sin disposition. Varierande storlekar, från den minsta 

som är 2,5 meter lång och till den längsta på 30 meter. Alla båtar har det gemensamt att de bär på sin 

egen berättelse.  
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Insatser för kulturarvets bevarande 

Det är imponerande att det finns så många båtar bevarade trots att de byggdes för så länge sedan. Att 

de gör det, har vi medlemmarna och tidigare båtägare att tacka för. Det är medlemmarnas insatser som 

är kärnan i föreningens verksamhet och som gör att kulturarvet lever vidare. Genom eget arbete eller 

köpta tjänster räddas många båtar från förfall och blir väl bevarade. Det krävs inte bara stort 

engagemang, kunskap och uthållighet för att lyckas med detta utan också respekt för de kulturhistoriska 

värdena. Beundransvärt! 

Innehållet i Arkivet, som lanserades i november 2019, har under året ökat både avseende antal båtar 

och information. Arkivet är en webbaserad plattform som innehåller digitaliserad information om och 

kring MYS båtarna. Utvecklingen av Arkivet fortsätter och medlemmarna uppmanas till att uppdatera 

båtarnas proveniens vidare. Detta är en viktig del i arbetet för kulturarvet. 

Projekt 

Lottbåtsprojektet som presenterades på årsmötet kommer att få en lite annan inriktning än vad som var 

tänkt från början. Planen var att båten efter genomförd renovering skulle lottas ut. Nu är planen ändrad 

till att hon skall behållas och att hon skall delta i lokala träffar/events för att öka intresset för MYS och 

den klassiska motorbåtskulturen. Båten som köptes före sommaren heter SKUM och är en Forslund 

ESSracer från 1952. För över tjugo år sedan planerades en omfattande renovering av SKUM. 

Renoveringen påbörjades med att motor/drivlina togs ur och att många delar plockades bort. Därefter 

avstannade renoveringen och hon har de senaste 15 åren stått under en presenning i Roslagen. En 

projektgrupp har bildats och ambitionerna med projektet har fastställts.  Projektet har sponsrats av 

Annells Båtbyggeri som upprättat en renoveringsplan och av Sjöexpress som gjort en historisk 

beskrivning. Vi hoppas på fler sponsorer av projektet. Just nu står SKUM uppställd hos Carlskrona 

Veteranbåtsklubb.  

En projektgrupp har påbörjat planering inför MYS 50-års jubileum 2021. Bl.a. planeras en jubileumsträff i 

Gustavsbergs hamn den 19-20 juni. 

Årsmötet  

Årsmötet hölls den 12 februari i klubblokalen. Det var som vanligt välbesökt och trevligt. Sedvanliga 

årsmötesförhandlingar hölls. Ordföranden föredrog verksamhetsberättelse och skattmästaren 

redovisade resultat- och balansräkning. Revisionsberättelsen lästes upp och på revisorns 

rekommendation beviljades styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året. Budgeten för 2020 redovisades 

samt godkändes och det beslutades att medlemsavgiften skulle vara oförändrad. 

Ordföranden informerade att styrelsen har gjort en översyn av föreningens stadgar. De är av mer 

redaktionell karaktär där samma lydelse som förekommer i de olika sektionernas stadgar har flyttats till 

de gemensamma huvudstadgarna.  vilka konstaterats vara väl tillämpliga trots att de fastställts för 
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många år sedan. Ett antal smärre förändringar av mer redaktionell art har gjorts. De är inte av den 

omfattningen att de behöver fastställas på årsmöte utan beslutas endast av styrelsen. 

Val till styrelsen och andra funktionärsposter beslutades enligt valberedningens förslag.  

På mötet överlämnades ett antal vandringspriser och förtjänsttecken vilket var både roligt och 

högtidligt. 

Mötet avslutades med att gå igenom evenemangskalendern för 2020. 

Styrelsearbetet 

Huvudstyrelsen har haft 13 protokollförda sammanträden. P.g.a. pandemin har de flesta mötena varit 

digitala vilket både varit effektivt och praktiskt då våra regionala representanter kunnat delta. Ärenden 

som behandlats, har bland annat varit planering och uppföljning av olika klubbaktiviteter. En stående 

punkt på agendan är båtärenden då ansökningar behandlas . Projekten SKUM och” jubileumsåret 2021” 

har också fått stort fokus. Vidare har olika finansieringsmöjligheter utvärderats där ambitionen är att 

ersätta annonseringen i Matrikeln och MYSnytt till ett bredare upplägg med partnerskap. 

Föreningens ekonomi 

Föreningen redovisar för 2020 ett litet överskott.  Under året har projektbåten SKUM samt beachflaggor  

inköpts. Föreningens ekonomi är god och det balanserade resultatet gör oss väl rustade inför framtiden. 

Kommunikation och information 

MYS kommunicerar i första hand via följande fem kanaler; hemsidan mys.nu, Facebook, formgivna e-

postutskick, Matrikeln och Mysnytt. 

Matrikeln kan nog utan överdrift betraktas som en av Sveriges bästa. Den är något av en ”bibel” för 

motordrivna veteranbåtar. Den presenterar samtliga båtar som är registrerade i MYS med bild och text. 

Den första Matrikeln togs fram 1974 och den har därefter getts ut varje år. Den har successivt ökat i 

omfång och årets upplaga är den hittills största. Matrikeln är en del av föreningens egen historia och är 

ingen färskvara utan har ett bestående värde.  

Aktiviteter 

Årets träffar, klubbkvällar och eskadrar har p.g.a. pandemin inte kunnat genomföras i samma 

omfattning som normalt. Genom att anpassa aktiviteterna efter de nya förutsättningarna har ändå ett 

flertal kunnat genomföras. Många har deltagit och aktiviteterna har varit mycket uppskattade. 

Under året arrangerade och medverkade MYS i ett flertal aktiviteter och eskadrar:  
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 Pub kväll den22 januari – MYS bjöd in till pubkväll ombord på Nordens Ljus som låg förtöjd i 

Kalbergskanalen. Vi träffades för samtal, erfarenhetsutbyte och trevlig samvaro. Initiativet var 

lyckat och skall upprepas. 

 Årsmöte den 12 februari 

 Vinterfesten den 15 februari – Vinterfesten hölls på Åkeshovs slott utanför Stockholm. God mat 

och dryck och trevligt umgänge med MYS-vänner. Dans till orkestern Doktor Krall. Priser och 

förtjänsttecken delades ut till värdiga mottagare. 

 Pub kväll den 26 februari – Ombord på Nordens ljus. Tyvärr blev det den sista pubkvällen för 

året p.g.a. pandemin. 

 Tips den 27 april – MYS tipsade om att Kungliga biblioteket öppnat sitt digitala tidningsarkiv. 

Flera medlemmar utnyttjade detta för att söka information om sin båts proveniens. 

 Racereskader 3-5 juli – Racersektionen arrangerade eskader i tre dagar med start vid KMK-

bryggan på Djurgården och färd mot Idöborg i Stockholms södra skärgård som blev navet för 

eskadern. På utfärden besöktes Stockholms Båtsnickeri där Andreas Milde visade pågående 

projekt.  

 Sommareskader 23-26 juli – Tredagars eskader i Mälaren med besök av Heleneborgs 

klubbholme Idskär, Mälsåkers slott vid Selaön och Mariefred. 

 Sommarfest den 8 augusti – Sommarfesten ägde rum i kräftans tecken på Stora Ekholmen 

utanför Vaxholm. 

 STHLM Classic Poker Run den 22 augusti – MYS sponsrade arrangemanget och många MYS 

racers deltog. 

Ett stort tack till alla er som deltagit i årets eskadrar och arrangemang och med hissad MYS-vimpel 

bidragit till att skapa glädje och propaganda för vår förening. 

Tack 

MYS är en förening med många trevliga medlemmar och en unik flotta av klassiska båtar. Stort tack till 

alla som har engagerat sig i föreningen under året, allt ifrån medlemmar, styrelsemedlemmar, 

annonsörer eller andra personer och organisationer som hjälpt oss att förverkliga de mål som MYS står 

för. 

Stort tack till alla händiga och engagerade MYSare som genom sina insatser bevarar och vårdar vårt 

värdefulla kulturarv.  

MYS är fantastiskt! 

Gunnar Haglund 

Ordförande 





RESULTATRÄKNING

B2021 U2020 B2020 U2019

Intäkter

3010 Medlemsavgifter, medlemsbidrag 200 000 186 940 200 000 195 837

3035 Annonsintäkt/Partnerskap 100 000 66 250 70 000 60 750

Bidrag från RAÄ 0

300 000 253 190 270 000 256 587

3058 Försäljn övrigt 9 907 20 000 7 452

4058 Varuinköp avseende sålda vimplar, tröjor m.m. -9 907 -20 000 -7 452

15 000 0 0 0

3045 Föreningsaktiviteter, intäkter 94 021 96 265

4032 Föreningsaktiviteter, kostnader -106 189 -103 144

-50 000 -12 168 -15 000 -6 879

Summa 265 000 241 022 255 000 249 709

Kostnader

4025 Matrikel -145 000 -96 250 -96 000 -93 658

6010 Lokalhyra -26 000 -24 660 -26 000 -25 858

6210 IT, Hemsida, mailchimp -50 000 -47 420 -35 000 -35 258

6813 MYS-nytt -17 000 -750 -17 000 -15 052

6850 Porto -50 000 -28 262 -32 000 -28 769

7411 Möteskostnader -8 000 -1 545 -8 000 -6 136

6510 Kontorsmatrial -5 000 -4 281 -4 000 -3 169

6550 Trycksaker -5 000 0 -5 000 -5 500

6590 Övriga kostnader, priser m.m. -5 000 -450 -5 000 -3 448

7315 Försäkringar -7 000 -3 269 -3 500 -3 247

7320 Medlemsskap Båthistoriska, CVK -1 000 -600 -500 -570

7412 Mässkostnader/marknadsföring -10 000 0 -5 000 -12 302

8190 Bankkostnader -6 000 -4 225 -6 000 -6 051

Avskrivningar -15 000 -15 067 -10 000 -10 119

7690 Övrigt -10 000 0 -2 000 48

-139 000 -58 449 -98 000 -94 316

Summa -360 000 -226 779 -255 000 -249 090

Resultat -95 000 14 243 0 619

BALANSRÄKNING

Tillgångar

10..  Kassa 240 984 236 840

1400 Lager 28 034 25 022

1800 Inventarier 51 605 21 829

1680 Övriga kortfristiga fordringar 0 13 391

Summa 320 623 297 081

Skulder och eget kapital

2098 Balanserat resultat 208 929 208 310

Åretsresultat 14 243 619

Summa eget kapital 223 172 208 929

2300 Interimsskulder 0 6 052

2310 Förskottsbetalda medlemsavgifter 97 450 82 100

Summa 320 623 297 081



 

Valberedningens förslag till Styrelser och 
befattningar i Motor Yacht Society 

under verksamhetsåret 2021 
 

 

Befattning Namn        Mandatperiod 
 

Ordförande  Gunnar Haglund          Omval för en period av 2 år 

Sekreterare  Jeanette Barfod                                Ej föremål för val 1 år kvar av perioden         

Skattmästare   Mikael Widman                                  Nyval för en period av 2 år 
Matrikelansvarig Lars Olsson                                   Ej föremål för val 1år kvar av perioden                 
Informationsansvarig              Lars Olsson                                       Omval för en period av 2 år 

Klubbmästare  Sanna Gernandt                                Nyval för en period av 2 år                   
Ordförande MYS-Y Bo Ljungberg                                        Ej föremål för val 1 år kvar av perioden                                  

Ordförande MYS-R Leif Rung                                             Ej föremål för val 1 år kvar av perioden            

Ordförande MYS-H Anders Welén                                      Omval för en period av 2 år 

Ordförande MYS-C Mikael Gullström                                Nyval för en period av 2 år 

Ordförande MYS-S Sten Hedborg                                     OmvaL för en period av 2 år                                   
Övrig ledamot  Jan Linnros                                          Nyval för en period av 2 år      

Övrig ledamot                          Tryggve Schreiber                              Ej föremål för val 1 år kvar av perioden 

Suppleant                                 Anders Vaerneus                               Nyval för en period av 2 år 
Suppleant  Peter Upmark                                   Ej föremål för val 1 år kvar av perioden 

 
Sektionsstyrelsen i; 
 
MYS-Y  Kenneth Jacobsson           Omval för en period av 1 år 
MYS-R  Anders Vaerneus                             Nyval för en period av 2 år                                                                                            
MYS-H                         Anders Welén                                   Ej föremål för val 1 år kvar av perioden 
MYS-C  Sten Hedborg            Omval för en period av 2 år 
MYS-S  Joakim Karlström           Ej föremål för val 1 år kvar av perioden 
 
Tekniska kommittén 
 
MYS-Y  Peter Upmark (sammankallande) Ej föremål för val 1 år kvar av perioden 
MYS-R  Christian Barfod          Omval för en periodav 2 år 
MYS-H  Anders Grahn          Omval för en period av 2 år   
MYS-C  Sten Hedborg           Ej föremål för val 1 år kvar av perioden 
Revisor  Dan Uddenfeldt          Omval för en period av 2 år  
Revisorssuppleant  Lena Gardeling                             Omval för en period av 2 år 
  
Valberedningen som under det  gångna året bestått av; 
 
MYS-Y  Carl-Johan Scharp (sammankallande) 
MYS-R  Jan Oxelberg 
MYS-H  Jerry Gustafson 
MYS-C  Sten Hedborg 
MYS-S  Kim Karlström (adjungerad) 
 
ställer härmed sina platser till förfogande. 


