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Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning ligger på vår hemsida

www.vaderoarnasbatsallskap.se

Önskar ni få dem i pappersform, kontakta någon i styrelsen.

Ordförandes ord:

Bästa klubbmedlemmar med familjer i Väderöarnas Båtsällskap.
Jag vill börja med att tacka Eva Lena för sitt varma engagemang i klubben genom åren, och det är
med stor vördnad jag tagit över som ordförande efter henne! Jag hoppas att fortsatt kunna ge
klubben den härliga gemenskap som tidigare varit, men även kunna komma med nya friska idéer.
Vi tackar också Kerstin Grändsjö som valt att lämna trivselkommittén där hon varit en ständig
klippa på våra träffar. Inte heller att glömma Jonathan som haft hand om vårat register och vår
hemsida.
Men nu blickar vi framåt och jag vill välkomna er till en ny båtsäsong, som började kanske
ovanligt tidigt i år med en härlig försommar. Men som nästan alla år så kommer det ofta ett
bakslag med regn som förvånar oss varje gång.
Sommaren i klubben börjar nu i Juli med vår populära allsångsafton i klubbstugan.
I september träffas vi och lyssnar till Allan på Kiddös båtminnen, och fortsätter in i oktober
med den uppskattade höstfesten.
Vi avslutar året med sedvanliga medlemsmötet i december där det bjuds på gröt och julsånger.
Tänk på att ni anmäler er i god tid då det brukar bli begränsat med platser, och framförallt
återkommer ifall ni inte kan komma.
Mer om våra aktiviteter finner ni i detta utskick och på vår hemsida.
Vi har även som ett mål att under 2017 skapa fler aktiviteter, med inriktning kring båtliv. Så har
ni någon bra idé så sänd gärna in den till oss.
Jag vill även välkomna en ny samarbetspartner ”Svensk båtutbildning AB”, som ger alla
medlemmar 15% rabatt på deras utbildningar. Här finner ni utbildningar som kustskepparintyg
och förarintyg. Det finns idag inget lagstadgat krav på dig som båtägare att ha ett båtkörkort, men
det är dock troligt att den som har ett förarintyg kommer kunna konvertera detta till ett
båtkörkort, om och när det införs i framtiden.
Styrelsen, Trivselkommittén och stugvärdarna hälsar er hjärtligt välkomna till samtliga aktiviteter
Med Vänliga hälsningar
Jonas Kristensson
Ordförande

Protokoll fört vid årsmöte med Väderöarnas Båtsällskap 21 maj 2016
§1

Mötets öppnande:
Mötet öppnades av ordförande Eva-Lena Jansson som hälsade styrelsen och alla deltagare
välkomna, samt förklarade dagens möte för öppnat.

§2

Mötets stadgeenliga utlysning:
Årsmötets stadgeenliga utlysning föredrogs och godkändes.

§3

Val av justerare:
Till protokolljusterare valdes Bengt Severius och Berndt Danielsson.

§4

Val av mötesordförande:
Till årsmötesordförande valdes Eva-Lena Jansson.

§5

Val av mötessekreterare:
Till årsmötessekreterare valdes Christian Oscarsson.

§6

Godkännande av kallelse och dagordning:
Ordförande presenterade kallelse och dagordning, vilka godkändes av mötet.

§7

Föregående mötesprotokoll:
Protokoll fört vid medlemsmöte 2015-12-08 gicks igenom, godkändes och lades till
handlingarna.

§8

Styrelsens verksamhetsberättelse 2015:
Anita Bergdahl föredrog verksamhetsberättelsen, vilken godkändes och lades till
handlingarna.

§9

Ekonomisk redovisning:
Ordförande redogjorde för föreningens ekonomi. Ekonomin är god och redovisningen
godkändes. Resultatrapport, balansrapport och verksamhetsberättelse finns på VBShemsida.

§10 Bottna Vind:
Mötet beslutade enligt förslag från styrelsen att stipendiet från Bottna Vind på 1500 kr ska
gå till Öringsakademin.
§11 Revisorernas berättelse:
Inga revisorer närvarade vid årsmötet. Förslag på att revisionsberättelsen gås igenom vid
medlemsmötet i december, vilket årsmötet godkände.
§12 Beslut om styrelsens ansvarsfrihet för verksamhetsåret:
Förslag att beslutet skjuts till medlemsmötet i december, vilket årsmötet godkände.
§13 Fastställande om årsavgift:
Mötet föreslår en oförändrad årsavgift på 150 kr för år 2017. Förslaget fastslogs av
årsmötet.
§14 Val av 5 styrelseledamöter. Mandattid 2 år:
Nyval: Petter Alm, Mikael Ejdesör och Marcus Thrams.
Omval: Christian Oscarsson och Ingrid Johansson.

§15 Val av ordförande. Mandattid 1 år:
Jonas Kristensson.
§16 Val av revisorer. Mandattid 1 år:
Omval av Anita Hakeröd och Jörgen Wollbratt.
§17 Val av 3 st till trivselkommittèn. Mandattid 2 år:
Nyval av Björn Verngård.
Omval av Eva Karlsson och Sören Karlsson.
§18 Val av stugvärd. Mandattid 2 år:
Omval av Ingemar Bergdahl.
§19 Val av valberedning. Mandattid 2 år:
Omval av Ingemar Bergdahl och Kjell Olausson.
§20 Prislista uthyrning av klubbstugan:
Ordförande redovisar prislista på uthyrning av klubbstugan 2017, vilka godkändes av
mötet.
§21 Rapporter:
Christian Oscarsson informerade om DNA-märkning och att klubbens medlemmar nu har
20% rabatt på märksatser från SSF.
§22 Aktiviteter:
Ordföranden presenterade kommande aktiviteter:
Allsång 19/7
Föredrag 17/9 Allan på Kiddön
Höstfest 29/10
Medlemsmöte 6/12
§23 Övriga frågor:
Inga övriga frågor.
§24 Mötets avslutande:
Ordförande tackade samtliga närvarande och avslutade årsmötet.
I samband med mötets avslutande avtackades avgående ordföranden Eva-Lena Jansson,
Kerstin Grändsjö och Jan Nordblom. Därefter bjöds samtliga in till den traditionella
räksupén.

Sekreterare
Christian Oscarsson

Justerare
Bengt Severius

Justerare
Berndt Danielsson

Vid konstituerande styrelsemöte har den nya styrelsen 2016 fått följande utseende:

Funktion

Namn

Telefon

E-mail

Ordförande
Vice Ordförande
Sekreterare
Vice Sekreterare
Kassör
Ledamot -Hemsida
Ledamot Försäkringsansvar
Ledamot

Jonas Kristensson
Anita Bergdahl
Christian Oscarsson
Marcus Trahms
Ingrid Johansson
Mikael Ejdesör
Ulf Grändsjö

070 489 01 76
0525 332 72
070 553 67 12
073 053 99 33
0525 539 55
070 332 26 93
070 393 86 94

Jonas.Kristensson@hotmail.com
ab@hamburgsund.com
christian@kajen.se
marcus.trahms@hotmail.com
Ingjoh45@gmail.com
mikael@ejdesor.com
ulf.grandsjo@hotmail.se

Petter Alm

072 233 73 35

petter@kroghjalp.se

TrivselKommittén
”-

Björn Wärngård
Eva Karlsson

bjorn.warngard@telia.com
soren.ksson@hotmail.com

”-

Sören Karlsson

””-

Ulla Sörqvist
Vigdis Andreassen

”-

Mona Rydebrink

073 362 60 70
0525 704 77
0525 351 89
0522 704 77
0525 351 89
0525 334 12
0525 336 52
073 813 15 57
076 890 28 11

Stugvärdar
””-

Ingemar Bergdahl
Ulf Grändsjö
Bo Andersson

0525 33272
070 393 86 94
0525 336 52
072 251 74 52

bergdahl@hamburgsund.com
ulf.grandsjo@hotmail.se
bomag57@telia.com

0525 332 82
070 553 45 66
0525 331 43
072 207 56 00

bergdahl@hamburgsund.com

Valberedning

Ingemar Bergdahl

”-

Kjell Olausson

Revisor
”-

Anita Hakeröd
Jörgen Wollbratt

0525 530 98
070 542 92 30

Medlemsregister

Marcus Trahms

073 053 99 33

soren.ksson@hotmail.com
ulla@sorqvist.net
vigdisandreassen@telia.com
mc.rydebrin@gmail.com

kjell.olauson@telia.com

vaderobatsallskap@gmail.com

Uthyrning av Väderöarnas Båtsällskaps
Klubbstuga.
Prislista 2016
Stugan är utrustad för c:a 50 personer.
Se om den är ledig under ”kalender” på hemsidan.
Tillägg för ej medlem

+100 kr

Måndag till torsdag

300 kr/dag

Fredag

400 kr

Lördag (till efterföljande dag kl.12.00)

600 kr

Söndag

400 kr

Tillgång från kl 18.00 kvällen före hyrd dag
(Förutsätter att stugan är ledig)

100 kr

Hyra projektor
Hyra ljudanläggning

100 kr
100 kr

Städning efter uthyrning erbjuds för
Diskning erbjuds för

500 kr
500 kr

Mer information kring stugan finner ni på vår hemsida.

Skadat gods ersätts av hyresgästen.
Naturligtvis skall lokalen lämnas i samma skick som den hyrdes, annars
debiteras för städning
Privatperson betalar enl överenskommelse med stugvärd vid bokning

VBS Klubbaktiviteter Sommar och höst 2016
Tisdag 19 Juli

Allsongsafton

Kl 19:00

Sång och musik i sommarkvällen.

I klubbstugan

Lättare förtäring och dryck.

Lördag 17 September

Berättarkväll

Kl 19:00

Allan på Kiddö berättar historier från

I klubbstugan

sillperioden, skutepoken och mycket annat.
Något gott att äta och dricka.
Anmälan senast 160910 till:
Ingemar Bergdahl 070-5534566

Lördag 29 Oktober

Höstfest

Kl 18:00

Dags för höstmys.

I klubbstugan

Mat och dryck i goda vänners lag.
Överraskningar.
Anmälan senast 161021 till:
Ingemar Bergdahl 070-5534566

Tisdag 6 december

Adventskaffe

Kl 19:00

Medlemsmöte.

I klubbstugan

Gröt och julsånger.

Reservation för eventuella ändringar i programmet.

Tack
Vi vill tacka Rolf Helgesson för ditt varma engagemang och din generösa gåva till
Väderöarnas Båtsällskap genom åren.
Det är med en sorg att meddela att vår hedersmedlem Rolf Helgesson nu har fått somna
in, dagen före sin 97 års dag.
Det var tillsammans med sin fru Ulla som under Juli 2012 valde att överlåta sina andelar i
Bottna vind till oss i klubben där avkastningen årligen har gått till miljö och säkerhet som
varit deras önskan.
Nu på nästan dagen 4 år senare har klubben fått en sista utbetalning i form utav
insatsåterbäring, på ett väldigt generöst belopp.
Vi vill med klubbens vägnar tacka Rolf och Ulla för denna gåva, och genom att hedra
minnet till Rolf skänka ett bidrag till Sjöräddningsstationen i Fjällbacka som höll honom
varmt om hjärtat.
Vila i frid

Styrelsen / Jonas Kristensson
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Anders, kappseglare. Kund och
en
av våra 247 000 delägare.
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Hel Medlem

” Inget åt slumpen.
Helplus innehåller
allt. Och lite till.”
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HEL PLUS – DEN MEST
OMFATTANDE FÖRSÄKRINGEN
– Fast försäkringsvärde
Tilläggsförsäkrings

Allrisk

Transport utanför

paket
Norden
– Inga åldersavskrivningar
för de
flesta
komponenter

– Ansvarsförsäkring 33 miljoner kronor
– Rättsskydd, – Allrisk, – Sjöassistans
– Alla tilläggsförsäkringar ingår

Vi på Svenska Sjö har bara en sak för ögonen. Att ständigt utveckla de bästa båtförsäkringarna
och trygghetslösningarna för dig och din båtklubb. Genom din båtklubb är du delägare i Svenska
Sjö och det ger dig direkta fördelar som mer omfattande villkor, resultatbonus för medlemmar och
smidig skadereglering. Vår mest omfattande försäkring, Hel Plus ger dig ett fast försäkringsvärde vid
totalskada och inga åldersavskrivningar för de flesta komponenterna vid delskada. Dessutom ingår
alla våra tilläggsförsäkringar.
Så du kan med nöje gå in på www.svenskasjo.se om du vill veta mer eller räkna ut din premie.

