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                          EFTERLYSNING!!

Vi söker personer, manliga och kvinnliga, gärna yngre, 
som har ett brinnande intresse för båtliv, fräscha idéer om 
klubbens verksamhet och som önskar något mer än en billig 
medlemsavgift och billig båtförsäkring.
Kanhända har ni tips om vad som kan göras gemensamt på 
sjön under sommaren; vår-, höst- och vintertid har vi ju vår 
trivsamma klubblokal för inre verksamhet, kurser, föredrag 
m.m.

Ta kontakt med styrelsen! 

Gå in på hemsidan www.vaderoarnasbatsallskap.se
Där kan ni få upplysning om kontaktpersoner m.m.
                                                         

Vi bifogar en VBS-dekal som du lämpligen sätter på väl 
synlig plats (båten, bilen etc.) och visa att du är medlem i 
en av västkustens största båtklubbar.

Du kan  rekvirera fl era till självkostnadspris, 10:-/st. 
Tag kontakt med kassören
bo.gillberg@swipnet.se

      Bo Gillberg
      Kassör VBS



Höstens aktiviteter i Väderöarnas Båtsällskap 

Lördagen den 16 oktober 

Vår traditionella och uppskattade höstfest där du 
tar med dig en sillburk, eget kaffe, dina vänner 
och som vanligt ett gott humör. Vi ordnar resten till 
självkostnadspris, förutom kvällens ”tillbehör”.

Vi träffas i Folkets Hus, Hamburgsund kl. 19.00.
Efter sillen blir det dans till en populär och omtyckt 
lokal orkester.

Anmälan till Curt Zetterberg, tel 0525-331 54 eller 
Lizia Severius, tel 0525-338 35 senast fredagen den 
8 oktober.

Tisdagen den 7 december 

Adventskaffe i klubbstugan kl. 19.00 med sång och 
musik.

Hjärtligt välkomna!



Vid konstituerande styrelsemöte har den nya styrelsen 
2010 fått följande sammansättning.

Funktion Namn Telefonnum. E-mail

Ordförande Rolf Lövgren 0523-70084 rolf.lovgren@telia.com

Kassör Bo Gillberg 0525-35002 bo.gillberg@swipnet.se

Sekreterare Anita Bergdahl 0525-33272 ab@hamburgsund.com

Bitr.sekr. Eva-Lena Janson 0520-83500,
070-3085119

evalena.janson@telia.com

Ledamot Stefan Majlinder 0525-33206

Ledamot Bengt Arvidson 0525-33146 bengt.arvidson@gmail.com

Ledamot Kjell Olausson 0525-33143,
0722-075600

kjell.olauson@telia.com

Försäkringsfrågor,
Ansvarig för 
försäkringar i 
Svenska Sjö

Lennart Lööv 0520-83500

Trivselkommittén Curt Zetterberg,
Sammankallande

0525-33154 curt.zetterberg@hotmail.se

” Inga-Lill Johannesson 0525-33413

” Lars Johannesson 0525-33413

” Kerstin Grändsjö 0525-33483

” Lizia Severius 0525-33835 bengt.severius@swipnet.se

Stugvärdar Curt Zetterberg,
Sammankallande

0525-33154

” Bosse Levin 0736-266852 bosselevin@hotmail.com

” Ingemar Bergdahl 0525-33272
070-5534566

bergdahl@hamburgsund.com



Lycka till med hummerfi sket,
– använd fl ytväst!



Lennart Lööv                               0520-83500




