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Ordförandes ord:
Bästa medlemmar med familjer i Väderöarnas Båtsällskap.
God fortsättning på 2015.
Vi fick reprisen, som jag önskade förra årsskiftet.
Sol, sol, sol..... och ibland lite för varmt och torrt.
Det blev ju rejält hett och soligt i juli.
Inte bara enormt många natthärbärgen på öarna utan även mängder
av "badbåtar". För var ska man vara när solen steker. På havet!!!
Där kan det finnas en chans till lite, om inte vind så, fläktande.
Landbacken fick tyvärr ta stryk av det torra vädret. Gula löv på
björkarna redan i juni.
Får jag önska till den kommande sommaren så är det sol på dagarna
och lite regn på nätterna. Rejält önsketänkande med andra ord.
Återigen ett år med välbesökta arrangemang i klubben.
Tapaskväll med underhållning av PO Göthesson. Skratt så tårarna
rann. Föredrag med många bilder från "Dödens kanal". Familjedagen
med strålande solsken. Ingela läste om "Hedvig och Holger på
bryggan", jätteroligt tyckte klubbens miniorer. På kvällen var
underhållningen av "Bluesette", Christer och Annelie, mycket
uppskattad. Utflykt till Lovéncentret på Tjärnö och en av portarna till
Kosterhavet, Rossö. Mycket intressant och lärorikt. På höstfesten gav
Niclas Åberg oss insikt om "Projekt 8-fjordar och kvällen avslutades
med musik quiz med Jan-Erik. Efter medlemsmötet i december
sjöngs julen in och risgrynsgröten smakade gott, tack Kerstin!
Även i år blir det blandat innehåll för Er klubbmedlemmar.
Se vidare på programsidorna. Kom ihåg "Först till kvarn..." när
anmälan behövs.
Styrelsen, trivselkommittén, och stugvärdarna hälsar som vanligt,
hjärtligt välkomna till samtliga aktiviteter.
Jag önskar Er alla ett riktigt gott båtår.
Med vänliga hälsningar
Eva-Lena Janson
Ordförande

Protokoll fört vid medlemsmöte med Väderöarnas Båtsällskap 2 dec 2014.
§1.

§2.
§3.

§4.

§5

§6.

§7.

§8.
§9.

Välkommen. Mötet öppnas:
Mötet öppnades av ordförande som kunde hälsa ett 40‐tal medlemmar välkomna.
I samband med öppnandet läste ordförande en dikt.
Kallelse och dagordning:
Förslag till dagordning presenterades och antogs.
Föregående mötesprotokoll:
Föregående möte (årsmöte) gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna
efter förtydligande. Under § 18 val av revisorer skall mandattiden vara 1 år.
Ekonomi:
Utdelningen från Bottna vind (1500:‐) utdelades i år i samband med familjefesten
till Öringsakademin.
Ordförande uppmanade medlemmarna att fram till årsmötet komma med förslag
på nya kandidater.
Övrigt. Asfaltering av rampen, ny servis, ljuddämpande material är klart.
Högtalaranläggning är på gång
Gångna sommarens och höstens aktiviteter:
Familjedagen. Familjedagen var mycket lyckad med bl.a Holger, krabbmete, quiz,
underhållning, grillning.
Resa. Höstens resa till Tjärnö och Rossö var mycket intressant.
Höstfesten. Höstfesten var mycket lyckad med föredrag av Åberg angående 8
fjordar, samt mycket god mat.
Nästa års program.
Nästa års program presenterades och fastställdes.
Presenteras i utskick, på hemsida och facebook
Rapporter:
Sjöräddningsinsatser. Ordförande rapporterade angående sjöräddningsinsatserna i
år. Det har varit mindre tillbud i år. 35% mer grundstötningar (lågt vatten).
Sjökorten. År 2020 skall dom nya referensnivåerna vara klara.
Medlemskort. Alla medlemmar får ett medlemskort i Västkustens Båtförbund i nästa
utskick.
Övriga frågor:
Inga nya frågor.
Avslutning:
Ordförande tackade för visat intresse, bjöd in till sång, musik och gröt samt
förklarade medlemsmötet för avslutat.

Dag som ovan:
Curt Zetterberg

VBS klubbaktiviteter våren 2015
Lördag 14 febr

Vintermys med kåseri

Obs!

Anmälan senast 150206 till:
Kerstin Grändsjö 0525-33483

Lördag 21 mars

Påskfest

Obs!

Anmälan senast 150414 till:
Curt Zetterberg 0525‐33154

Torsdag 30 april

Valborgsmässofirande

Lördag 09 maj

Årsmöte

Kl 19.00
i klubbstugan

Kl 19.00
i klubbstugan

Kl 19.00
vid klubbstugan

Kl 18.00
i klubbstugan
OBS, tiden!

Vi äter något gott och lyssnar på skutminnen
och berättelser kring "Skärgårdsbåtar i väster"
med Håkan Tollesson

Påskbuffé, dryck och påskgemenskap
i goda vänners lag

Samarrangemang med samhällsföreningen
Vårtal, vårsånger och fika.

Sedvanliga mötesförhandlingar.
Räkfrossa.

Reservation för eventuella ändringar i programmet.

VBS klubbaktiviteter sommar och höst 2015
Tisdagen 14 juli

Familjedag.

Kl 15.00 barn
vid klubbstugan

Barnaktiviteter med VM i lekar,
Korv, bröd och saft samt glass serveras.

Kl 18.00 vuxen
vid klubbstugan

Musikkväll med något ätbart, underhållning
Mat och dryck till självkostnadspris.

Torsdagen 20 augusti

Allsångskväll.

kl 19.00
i klubbstugan

Kom och var med och sjung i vår välbesökta
allsång.
Lättare förtäring

Lördagen 24 oktober

Höstfest

Kl 19.00
i klubbstugan

Dags för höstmys med något ät‐ och drickbart.
Underhållning.

Obs!

Anmälan senast 151016 till:
Curt Zetterberg 0525‐33154

Tisdagen 8 december

Vi sjunger in julen

Kl. 19.00 i klubbstugan

Medlemsmöte.
Glögg m tilltugg och julsånger.

Reservation för eventuella ändringar i programmet.

Rabatterbjudanden
VBF, Västkustens Båtförbund, har förhandlat fram
medlemserbjudanden. Detta har startat i blygsam skala och
man försöker nu utöka antalet företagserbjudanden.
Eftersom Väderöarnas Båtsällskap tillhör Svenska båtunionen
och dess underförbund VBF, har vi rätt till alla dessa
medlemsförmåner.
Vissa av företagen, som medverkar kräver att kunden ska
kunna styrka sitt medlemskap i VBF. Därför har ett
medlemskort för VBF tagits fram.
Vi distribuerar därför å VBF´s vägnar korten till er.
Styrelsen för VBF / Lars Brickzén, önskar Väderöarnas
Båtsällskaps medlemmar en trevlig båtsommar.
Han hoppas även att vår båtklubb ska uppskatta initiativet
och kunna ta del av erbjudandena.
Du hittar dessa på VBF´s hemsida: www.vastkustensbf.se

Dags att uppdatera?
Varje år införs nya data i sjökorten. Om det är tio år sedan du köpte dina sjökort så saknar du
ungefär 15 000 nya uppgifter.
Båtsportkort, 2014 års nyheter:
Västkusten S och N
I området har en översyn gjorts av strandlinjen och den är nu justerad mot högkvalitativa
flygbilder. Detta har fått till följd att flera öar och skär har ett helt annat utseende än
tidigare, undervattensstenar, bryggor och bränningar kan ha flyttats och positioner justerats.
Hanöbukten
Justerats och utvidgats med området mellan Skillinge och Utlängan. Flera nya
hamnspecialer.
Kalmarsund,
Ostkusten ,
Vänern,
Allmän uppdatering.
Mälaren - Hjälmaren
Har utökats med Hjälmaren.
Bottenviken
Utbredningen har utökats. Detta innebär att hela kusten nu finns tillgänglig på båtsportkort.

Sjökortet är ingen statisk karta. Förra året gjordes 2 500 ändringar i Sjöfartsverkets databas.
Dessa innefattar allt som påverkar sjökortsbilden som exempel ändrade fyrsektorer,
sjömätningar och korrigering av djup, flyttade prickar och bojar samt nya bryggor.
- En trend är att folk litar för mycket på elektroniska sjökort och gps. Man har inte lika stora
säkerhetsmarginaler som förr. Då jämförde man verkligheten med sjökorten hela tiden.
Navigering med goda marginaler och bra uppsikt är alltid det säkraste, säger Fredrik
Strömbäck kundansvarig för båtlivet på Sjöfartsverket.
Rapportera in om du känner till grund eller andra hinder, som inte är utmärkta. Detta kan
göras på:
Sjöfartsverkets webbplats, via VHF eller på telefon till Stockholmradio 08-50662270.

Skrivande sjömän
När vintern kommit och vi sitter inomhus och längtar till
båtlivet igen, kan kanske några boktips komma till pass.
Bokanjärerna är ett sällskap som stöder och uppmuntrar
sjömän att skriva ner vad de upplevt under sin tid på
sjön.
De har förut gett ut "Trampa däck" 2009 och "Springa
läck" 2011.
Föreningens tredje antologi har kommit ut, "På fallrepet
‐ berättelser från de sju haven"
Den Innehåller 22 berättelser som är mycket olika till sitt
innehåll och sin utformning. Även ett par dikter av Boris
Söderberg finns med.
Den ena "Sjömansåren" börjar och slutar så här:
Det finns tre slags människor har någon sagt, de
levande, de döda och de som seglar på haven.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Jag gav min ungdom åt havet, men tog också för mig så
mycket jag kunde, och inte en vakt, inte en stopptörn jag
ångrar, när jag tänker tillbaka på frihetens och
äventyrens år, i min ungdom på haven.

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 RFIDteknik. 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 flyt ...

Båten är nämligen försäkrad i Svenska Sjö.
Snabb hjälp utan krångel. Sjöassistans ingår.
Tilläggsförsäkring för maskinskada/personskada.
Vill du också ha flyt?
Ring 08 – 541 717 50.
Räkna ut din premie på www.svenskasjo.se

Båtägarnas egen försäkring

