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Ordförandes ord: 

Bästa medlemmar med familjer i Väderöarnas Båtsällskap.  

En riktigt god fortsättning på 2014 önskas Er alla. 

Vilken sommar vi haft. Sol, sol, sol..... I somras måste det funnits 
några fina veckor för alla, när semestern än inföll. 
Det syntes även på båtlivet, massor med båtar. Tack vare det fina 
vädret var öarna fullbelagda och få båtar i gästhamnarna. 
Sådan sommar tar vi gärna repris på. 

Klubben har som vanligt haft ett aktivt år med många välbesökta 
arrangemang. Irländska aftonen med underhållning av Blå Fålen 
Duo, soppkvällen med Öringakademien och höstfesten med 
musikquiz  hade långa kölistor vid fullbokning.  
Tyvärr är ju inte vår klubbstuga större, så antalet måste begränsas. 
Först till kvarn måste gälla!! 

Utdelningen av klubbens andelar i Bottna Vind, 1500:-, gick 2013 
oavkortat till sjöräddningsstationen i Fjällbacka. Ett bevis på detta 
överräcktes vid Sjöräddningsbazaren i Fjällbacka. 

Vi hoppas att återkomma även i år med aktiviteter, som intresserar Er 
medlemmar. 
Programmet innehåller bl a  medlemsmöten, festligheter, föredrag, en 
resa och vår populära familjedag för stora och små. 

Se vidare på programsidorna.  

Styrelsen, trivselkommittén, och stugvärdarna hälsar hjärtligt 
välkomna till samtliga aktiviteter. 

Vi är numera representerade på facebook. Adressen är 
http://www.facebook.com/vaderoarnasbatsallskap
 

Förhoppningar om ett riktigt gott båtår. 

Med vänliga hälsningar 
Eva-Lena Janson 
Ordförande 
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Protokoll fört vid medlemsmöte med Väderöarnas Båtsällskap 
 2013-12-05. 

1.   Välkommen. Mötets öppnande: 
Ordförande hälsade deltagarna välkomna till medlemsmöte och förklarade dagens 
möte för öppnat. 

2.    Kallelse och dagordning:
Kallelse och dagordning antogs. 

3.    Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll var årsmötesprotokollet, som gått ut i utskick och 
finns även på hemsidan. Protokollet fastställdes och lades till handlingarna. 

4.   Ekonomi: 
 Ekonomin är fortsatt god. 
 Avkastningen från klubbens andelar i Bottna Vind gick oavkortat till 

Sjöräddningsstationen i Fjällbacka. Bevis på detta överlämnades på 
sjöräddningsbazaren i Fjällbacka i somras. 

5. Gångna sommarens och höstens aktiviteter: 
 Familjedagen - mycket välbesökt med fullsatt på terrassen och gräsmattan 
 Allsången - stugan fylld till brädden av medlemmar och musik 
 Höstfesten - fullsatt igen, middag och musik quiz 

6. Nästa års program: 
Program för nästa år presenterades och datum fastställdes.

7. Rapporter 
 Utdrag ur protokoll från Svenska Båtunionen rapporterades
 Presentation av polisens Båtsamverkan

8. Övriga frågor: 
Upplysningar om klubbens facebook sida, se adress i nästa utskick.

9.   Mötet avslutas: 
Ordförande tackade för visat intresse, bjöd in till efterföljande adventskaffe med 
sång och musik samt förklarade medlemsmötet för avslutat. 

Dag som ovan.     

Curt Zetterberg



VBS klubbaktiviteter våren 2014 
 
Lördag 8 febr  Spansk Tapasafton 
Kl 19.00    Vi äter Tapas med tillbehör.  
i  klubbstugan   Underhållning med sång och musik 
    av P O Göthesson 
Obs!!!!   Anmälan senast 1 febr till: 
   Curt Zetterberg 0525‐33154  
 
Lördag29 mars  Soppkväll med föredrag 
Kl 19.00    Reseberättelse, "Med segelbåt på 
 i klubbstugan   dödens kanal" Dougald Mcfie 
   God och värmande soppa med 

 tillbehör i rysk stil  
Obs!!!!   Anmälan senast 20 mars till: 
   Curt Zetterberg 0525‐33154  
 
Onsdag 30 april   Valborgsmässofirande.   
Kl 19.00 vid klubbstugan  Startar serveringen.  

Vårtal och kören bjuder på  
vårsånger. 

 
Lördagen den 10 maj  Årsmöte. 
kl. 17.00 i klubbstugan   Årsmötesförhandlingar, som  
    avslutas med den traditionella  
    räkfrossan. 
 
Reservation för ändringar i programmen.         
Välkomna 
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VBS klubbaktiviteter sommaren och hösten 2014 
 
 
Torsdagen 10 juli  Familjedag.  
Kl  15.00 barn  Barnaktiviteter bl a saftkalas med Holger 
vid klubbstugan  Fiskdamm 
 
Kl 18.00 vuxen  Grillkväll med musikunderhållning  
vid klubbstugan  Mat och dryck till självkostnadspris. 
 
Söndagen 31 augusti  Resa med buss 
kl  10.00  Resa till Tjärnö och Lovéncentret 
vid klubbstugan  Besök i Rossö en av portarna till naturrum 

Kosterhavet 
  Pick nick 
Obs!  Anmälan senast 15 aug till: 
  Curt Zetterberg 0525‐33154  
 
Lördagen 8 november  Höstfest 
Kl 19.00   Dags för höstmys. Mat och dryck i goda vänners 
i klubbstugan  lag. 
  Projekt 8 fjordar ‐ Niclas Åberg berättar 
Obs!  Anmälan senast 1 november till: 
  Curt Zetterberg 0525‐33154   
 
Tisdagen 2 december  Vi sjunger in julen 
Kl. 19.00 i klubbstugan  Medlemsmöte.  
  Risgrynsgröt och julsånger. 
 
Reservation för eventuella ändringar i programmet. 
 



 

Gillar ni Väderöarnas Båtsällskap? 

Bra!!! 

Det kan ni numera göra även på facebook, där vi 
finns sedan augusti 2013 

www.facebook.com/vaderoarnasbatsallskap 

facebook håller sidan levande med påminnelser till evenemang och 
rapporter från vad som hänt. Länk även från vår hemsida. 

 

 

Kontrollpunkter Åtg dat Notering
1. Skrov och däck

Fästanordningar
Bordsgenomföringar
Personsäkerhet

2. Motor
Motorrum
Avgassystem
Reservdelar
Länspump

3. Bränslesystem
Påfyllning
Bränsleledningar
Jordning

4. El‐system
Batteri ‐ ventilation
Kablar ‐ el‐dragning

5. Styr‐ och reglagesystem
Styrdon
Roder 
Övriga reglage

6. Övriga system
Värmesystem
Spis ‐ Kök
Kylskåp
Ventilation

7. Brandsläckare
Släckare kontrollerade
Fast släckanläggning

8. Gasol

Checklista egenkontroll
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Behållare
Funktionsprov
Reduceringsventil

9. Navigationsutrustning
Kompass
Lanternor
GPS‐navigator
Distanslogg
Ekolod
Aktuella sjökort
Transportör‐ kurslinjal

10. Rigg och segel
Mast och bom
Stående rigg
Löpande rigg
Mastfot och maststötta
Skotvinschar och block
Riggreservdelar

11. Säkerhetsutrustning
Ankare och linor
Säkerhetsselar
Flytvästar
Livboj med livbojsljus
Hansalina
Livflotte
Nödsignaler
Radarreflektor
Båtpärm

Kontrollen utförd datum:
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Han har fl yt ...

Båten är nämligen försäkrad i Svenska Sjö.  
Snabb hjälp utan krångel. Sjöassistans ingår.  
Tilläggsförsäkring för maskinskada/personskada. 

Vill du också ha fl yt? 
Ring 08–541 717 50. 
Räkna ut din premie på www.svenskasjo.se

Båtägarnas egen försäkring


