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         Hej Klubbvänner! 
 
         Rapport från Väderöarnas Båtsällskap: 
 

 Ordförandes ord 
 Årsmötesprotokoll 
 Konstituering 
 Uthyrning av klubbstugan 
 Sommarens och höstens program 
 Tips 
 Annonser 

 
 
      Verksamhetsberättelse och ekonomisk  
      redovisning ligger på vår hemsida 
 
     www.vaderoarnasbatsallskap.se  
 
     Önskar ni få dem i pappersform, kontakta någon  
     styrelsemedlem. 



Ordförandes ord: 
 
Bästa medlemmar med familjer i Väderöarnas Båtsällskap.  
 
 
Våren var riktigt tidig i år, 4-6 veckor tidigare än vanligt. 
 
Allt kom med en rasande fart blommor, fåglar, löv och pollen. 
Det var riktigt intensivt redan i april. 
 
Fritidsbåtarna, de flesta från Norge, började samlas på öar och i 
hamnar under den sköna påskhelgen. En och annan svensk båt 
skådades också bland de röd- blå- vita flaggorna. 
 
Blommorna hann slå ut och träden hann bli gröna innan den 
obligatoriska kallfronten drog ner över valborgsmässofirandet. 
Men årets firande vid klubbstugan slapp både snö och regn.  
Solen sken över oss och värmde (något i alla fall). 
 
 
Vi kan bara ha en from önskan om att även årets sommar ska bli bra. 
 
 
Sommaren har även i år en familjedag med klubben. 
Den är i juli och har som valigt en barn- och en vuxendel. 
 
I augusti har vi planerat en resa. 
 
Oktobermörkret bjuder på höstfest med överraskningar. 
  
Nytt  medlemsmöte med julgröt och julsånger i december. 
 
Läs mer om arrangemangen på programsidan. 
 
Styrelsen, trivselkommittén, och stugvärdarna hälsar hjärtligt 
välkomna till samtliga aktiviteter. 
OBS, när anmälan behövs. Först till kvarn. 
 
 
 
Jag önskar Er alla en riktigt skön båtsommar. 
 
Med vänliga hälsningar 
Eva-Lena Janson 
Ordförande  
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Protokoll fört vid årsmöte med Väderöarnas Båtsällskap 10-05-2014. 
 
 
 
§1.   Mötets öppnande: 
        Ordförande hälsade deltagarna välkomna och förklarade mötet för öppnat. 
 
§2.   Mötets stadgeenliga utlysning: 
        Årsmötet stadgeenliga utlysning föredrogs och godkändes. 
 
§3.   Val av justeringspersoner: 
        Till protokolljusterare valdes Bertil Hansson och Jörgen Wollbratt. 
 
§4.   Val av mötesordförande: 
        Till årsmötesordförande valdes Eva-Lena Jansson. 
 
§5.    Val av mötessekreterare: 
         Till årsmötessekreterare valdes Curt Zetterberg. 
 
§6.    Godkännande av kallelse och dagordning: 
         Ordförande presenterade kallelse och dagordning, vilka godkändes. 
 
§7.    Föregående mötesprotokoll: 
         Protokoll fört vid medlemsmöte 05-12-2013 gicks igenom, godkändes och lades till  
         handlingarna. 
 
§8.    Styrelsens verksamhetsberättelse 2013-2014: 
         Verksamhetsberättelsen föredrogs, godkändes och lades till handlingarna. 
 
§9.    Ekonomisk redovisning: 
         Ordförande redogjorde för föreningens ekonomi. Ekonomin är god.466 st medlemmar   
         redovisades till SBU 2013-12-31.Redovisningen godkändes. 
         Resultat-, balansrapport och verksamhetsberättelse finns på hemsida. 
 
§10.  Bottna vind: 
         Mötet beslutade enligt ett förslag från styrelsen att utdelning från Bottna vind 1500:- skall  
         gå till Öringsakademin för deras miljövårdande verksamhet gällande havsöringen. 
 
§11.  Revisorernas berättelse:  
         Anita Hakeröd föredrog revisionsberättelsen samt föreslog ansvarsfrihet för  styrelsen. 
 
§12.  Beslut om styrelsens ansvarsfrihet för verksamhetsåret: 
          Mötet beslutade på förslag från revisorerna att ge styrelsen full och tacksam ansvarsfrihet  
          för det gångna verksamhetsåret. Ingen däremot. 
 
§13.  Fastställande av årsavgift: 
         Mötet beslutade på förslag från styrelsen om oförändrad årsavgift (150:-) för år 2015. 
 
 



Vid konstituerande styrelsemöte har den nya styrelsen 2014 fått följande
utseende:

Funktion Namn Telefon E‐Mail

Ordförande Eva‐Lena Janson 070‐3085119 evalena.janson@telia.com

Vice ordförande Anita Bergdahl 0525‐33272 ab@hamburgsund.com

Sekreterare Curt Zetterberg 0525‐33154 curt.zetterberg@hotmail.se

Kassör Ingrid Johansson 0523‐53955 ingjoh45@gmail.com
Ledamot
Facebook Jonas Kristensson

0525‐33604
070‐4890176 jonas.kristensson@hotmail.com

Ledamot
Hemsida
medlemsreg Jonathan Johansson 070‐4802854 jonathan@landskapsfoto.se
Ledamot
Försäkrings‐
ansvar Christian Oscarsson

070‐ 5535712
christian.oscarsson@swedeship.se

Trivsel‐
kommittén

Curt Zetterberg
sammankallande 0525‐33154 curt.zetterberg@hotmail.se

"‐ Kerstin  Grändsjö 0525‐33483 kerstin.grandsjo@hotmail.se

"‐ Eva Karlsson
0522‐70477
0525‐35189 soren.ksson@hotmail.com

"‐ Sören Karlsson
0522‐70477
0525‐35189 soren.ksson@hotmail.com

Stugvärd Curt Zetterberg 0525‐33154 curt.zetterberg@hotmail.se

"‐ Ingemar Bergdahl
0525‐33272
070‐5534566 bergdahl@hamburgsund.com

Valberedning Ingemar Bergdahl 0525‐33272 bergdahl@hamburgsund.com

"‐ Jan Nordblom 0525‐33284

"‐ Kjell Olauson
0525‐33143
072‐2075600 kjell.olauson@telia.com

Revisor Anita Hakeröd 0523‐53098

"‐ Jörgen Wollbratt 072‐7133708

§14.  Val av 4 styrelseledamöter. Mandattid 2 år: 
          Omval av Eva-Lena Jansson och Ingrid Johansson. 
          Nyval av Jonathan Johansson och Christian Oscarsson. 
 
§15.  Val av ordförande. Mandattid 1 år: 
         Omval av Eva-Lena Jansson. 
 
§16.  Val av trivselkommitté. Mandattid 2 år. 
         Omval av Kerstin Grändsjö, Eva och Sören Karlsson, Curt Zetterberg (sammankallande). 
 
§17.  Val av stugvärdar. Mandattid 2 år: 
         Omval av Curt Zetterberg och Ingemar Bergdahl.  
         Inkluderar tillsyn, förmedling av uthyrning, hantering av nycklar. 
 
§18.  Revisorer:                   
         Omval av Anita Hakeröd. 
         Nyval av Jörgen Wollbratt. 
 
§19.  Val av valberedning. Mandattid 2 år: 
         Omval av Ingemar Bergdahl och Jan Nordblom. 
         Nyval av Kjell Olausson 
 
          I samband härmed tackade ordförande, Kjell Olausson, Bengt Arvidsson, Lennart Lööv, 
          Stig Olsson, Jan-Erik Hakeröd och Lars-Ivar Öbrandt för det arbete de har lagt ner i  
          föreningen. 
 
§20   Rapporter: 
         Ordförande rapporterade att Svenska Sjö har inlett ett samarbete med bredbandsoperatören  
         Net 1. Net 1 erbjuder ett mobilt bredband med 95% täckning av landets yta samt 120 km  
         till havs. 
 
          Ordförande rapporterade att Boatsecure har tagit fram ett prisvärt stöldskydd för båtar.  
          Tekniken bygger på RFID-teknik. En elektronisk tagg göms i båten. 
 
§21.  Aktiviteter: 
         Ordförande presenterade kommande aktiviteter. 
         10 juli familjedag. Barndelen startar 15.00. Vuxendelen 18.00. 
         31 augusti, resa Tjärnö. 
          8 november. Höstfest. 
          2 december. Medlemsmöte, adventssånger. Gröt. 
 
§22.  Övriga frågor: 
          Inga nya frågor anmälda. 
 
§23.   Mötets avslutning: 
          Ordförande tackade samtliga närvarande och avslutade årsmötet.  
          Den traditionella räksupen följde. 
  
                    Eva-Lena Jansson                                            Curt Zetterberg 
         Ordförande                                                       Sekreterare 
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Uthyrning av Väderöarnas Båtsällskaps 
Klubbstuga. 
 
Fortfarande våra mycket låga priser för att hyra 
klubbstugan. Den är utrustad för c:a 50 personer. 
Se om den är ledig under "Kalender" på hemsidan. 
 
 
Prislista för 2014 
 
Vardag (måndag till torsdag) Max 3 tim       200 kr 
                                       4 tim eller mer 300 kr  
 
Fredag                                     400 kr 
 
Lördag (till efterföljande dag kl.12.00)   600 kr 
 
Söndag 400 kr  
 
Tillgång från kl 18.00 kvällen före 100 kr 
 hyrd dag, förutsätter att stugan  
är ledig                     
 
Hyra projektor 100 kr 
 
Städning efter uthyrning erbjuds för 500 kr 
 
 
Skadat gods ersätts av hyresgästen. 
 
Privatperson betalar kontant då nyckel erhålls. 
Övriga enligt avtal. 



VBS klubbaktiviteter sommaren och hösten 2014 
 
 
Torsdagen 10 juli  Familjedag.  
Kl  15.00 barn  Barnaktiviteter bl a saftkalas med Holger 
vid klubbstugan  Berättelse, krabbfiske, 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: 
Anmälan bindande  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!  Musik quiz på begäran 
Max 50 st  Anmälan senast 1 november till: 
"först till kvarn..."  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. 
 



Tips på bra att ha saker: 

ViVa‐appen 
Nu blir det lättare att få snabb information om väder och vind till 
sjöss. Sjöfartsverkets vind‐ och vattentjänst, ViVa, har ett bra 
hjälpmedel för alla, ViVa‐appen. Sjöfartsverket har mätstationer  runt 
hela  Sveriges kust samt på Vänern och Mälaren från Kalix i norr hela 
vägen runt kusten till Brofjorden på västkusten. ViVa‐appen ger bland 
annat information om medelvind, byvind, vindriktning och 
vattenstånd.  
Ladda ner ViVa gratis: 
Den nya versionen av appen finns på App Store för Iphone, Google 
Play för Android. Den äldre versionen av ViVa finns även på Windows 
Phone Store för Windows Phone. 

Personlig nödsändare  
För alla vare sig du är på sjön eller i skogen kan en personlig 
nödsändare vara en trygg investering. 
Det finns olika varianter, några exempel: 
 
Mc Murdo Smartfind S 10 AIS. Den larmar via AIS inom VHF´s 
räckvidd 
Mc Murdo Fastfind 220 PLB. Denna larmar via Cospas‐Sarsats  
satellitsystem jorden runt. 
I Sverige registreras PLB kostnadsfritt  hos Luftfartsstyrelsen och 
inget tillstånd behövs för att inneha en PLB. 
 
Felrapporterade sjösäkerhetsanordningar i realtid  
Ny tjänst på webben där du snabbt kan få information om vilka 
prickar, bojar och fyrar som inte fungerar. 
www.sjofartsverket.se/felrapporterade sjösäkerhetsanordningar. 
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Har du någon gång varit orolig för att din 

båt eller båtmotor ska bli  stulen? 

BoatSecure erbjuder marknadens mest prisvärda 
stöldskyddsmärkning för båtar och båtmotorer. Vi har utvecklat en 

modern och väl beprövad lösning, baserad på så kallad RFID-
teknik. BoatSecure samarbetar med sjö- och gränspolis samt är 
rekommenderade av de ledande försäkringsbolagen. Att ansluta 

en båt och/eller båtmotor till vårt stöldskyddsregister minskar 
risken för stöld väsentligt. Skulle  båten trots allt bli stulen ökar 

chansen att den återfinns radikalt. 
 

Erbjudande till Väderöarnas 
Båtsällskaps medlemmar: 

40% rabatt 
på BoatSecures startpaket  

Rabattkod: BSKVÄDERÖ 
Läs mer och beställ på BoatSecures hemsida 

 

www.boatsecure.se 



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




