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40-årsjubileum i år
var med och fira.
Se vidare under kommande program.

Hej Klubbvänner!
Rapport från Väderöarnas Båtsällskap:






Ordförandes ord
Årsmötesprotokoll
Konstituering
Kommande program
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.
Det är med vördnad jag efterträder Rolf Lövgren i rollen som
ordförande för Väderöarnas Båtsällskap. Rolf har nu valt att lämna
styrelsen efter 40 fantastiska år, varav 31 år på ordförandeposten.
Rolf och Bo Gillberg, f d kassör med 39 eminenta år på denna post,
valdes av årsmötet till hedersmedlemmar. Vi är Rolf och Bo innerligt
tacksamma för allt de gjort för oss i båtklubben under alla dessa år.
Vi tackar också Inga-Lill och Lars Johannesson som valt att lämna
trivselkommittén, där de fungerat utmärkt och gjort ett gott arbete.
Stort tack till Inga-Lill Johannesson och Kristina Båth för de goda
bakverken till vårt årsmöte.
Vi tar nya tag och blickar framåt. Sommarens och höstens aktiviteter
presenteras i detta utskick. Klipp ut och spara. Vik gärna tiden i
almanackan redan nu.
Sommarens program startar i juli med klubbens 40-årsjubileum med
bl a historik, sång och musik, barnaktiviteter samt överraskningar vid
klubbstugan. Vi hoppas att så många som möjligt av Er vill vara med
och fira under denna familjedag.
Se detaljerat program.
Vår välbesökta visafton kommer igen i augusti. Tag med Er ett glatt
humör och var med och sjung.
Höstfesten i klubbstugan blev en succé förra året. Problemet är att
antalet blir begränsat. Så var på hugget och anmäl.
Festen blir i oktober.
I december är det sedvanligt adventskaffe samt medlemsmöte.
Se all information på programsidan.
Styrelsen, trivselkommittén, och stugvärdarna hälsar hjärtligt
välkomna till samtliga aktiviteter.
Med bästa hälsningar
Eva-Lena Janson
Ordförande

Protokoll fört vid Väderöarnas Båtsällskaps årsmöte i klubbstugan i Hamburgsund
2012-05-05
§ 1.

Ordförande Rolf Lövgren öppnade den 40-års jubilerande klubbens årsmöte och hälsade
alla medlemmar hjärtligt välkomna.

§ 2.

Årsmötets stadgeenliga utlysning föredrogs och godkändes.

§ 3.

Till protokolljusterare valdes Kerstin Zetterberg och Majken Ödbrant.

§ 4.

Till mötesordförande valdes Rolf Lövgren.

§ 5.

Till mötessekreterare valdes Anita Bergdahl och Eva-Lena Janson.

§ 6.

Ordföranden presenterade dagordning och kallelse vilka godkändes.

§ 7.

Föregående årsmötesprotokoll 2011, som sänts ut till medlemmarna och som ligger på
klubbens hemsida, godkändes och lades till handlingarna.

§ 8.

Ordföranden föredrog styrelsens verksamhetsberättelse 2011 – 2012, vilken godkändes
och lades till handlingarna. Verksamhetsberättelsen kommer att ingå i nästa utskick samt
läggas ut på klubbens hemsida.

§ 9.

Den ekonomiska redovisningen och bokslut gicks igenom. Kassören Ingrid Johansson
meddelade att klubbens likviditet är mycket god. Klubben har idag 545 medlemmar.

§ 10. Stig Olsson föredrog revisionsberättelsen och föreslog ansvarsfrihet för styrelsen.
§ 11. Årsmötet beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen.
§ 12. Årsavgift för medlemskap i klubben föreslogs av styrelsen vara oförändrad (150 kr) för år
2013, vilket beslutades av årsmötet.
Du får som medlem:

tidningen Båtliv (Europas största båttidning) 6 nr á 40 kr

tillgång till försäkring i Svenska Sjö

nyttjande av klubblokalen till självkostnadspris

trevliga klubbaktiviteter året om

medlemsrabatt, prisvärda inköp av vimplar, dekaler, tröjor, mössor
m.m. till nettopriser
§13. Val till styrelseordförande kunde ej genomföras. Valberedningen hade inte kunnat få fram
någon, villig att ställa upp på denna post. Förslag lades på mötet att styrelsen utser
mötesordförande för varje möte, tills frågan är löst. Förslag lades även att kassör jämte
sekreterare under denna tid skall teckna klubben. Årsmötet godkände båda dessa förslag.
§ 14. Till styrelseledamöter på 2 år valdes:
Kjell Olauson, Bengt Arvidson och Eva-Lena Janson (omval), samt Ingrid Johansson
(nyval).
§ 15. Till trivselkommittén på 2 år valdes:
Kerstin Grändsjö och Curt Zetterberg (omval) samt Eva och Sören Karlsson (nyval).

§ 16. Till stugvärdar på 2 år valdes:
Curt Zetterberg, Bo Levin och Ingemar Bergdahl (omval).
§ 17. Till revisorer på 1 år valdes:
Anita Hakeröd och Stig Olsson (omval).
§ 18. Till valberedning på 2 år valdes:
Jan Nordblom, Ingemar Bergdahl, Jan-Erik Hakeröd och Lars-Ivar Ödbrant (omval)
§19. Rapporter:
Ett förslag har inkommit gällande sammanslagning av Svenska Båtunionen och
Seglarförbundet år 2014.
Väderöarnas Båtsällskap har varit remissinstans avseende Väderöarnas naturreservat. Vårt
remissvar har beaktats.
En inbjudan har kommit till klubben. Denna gäller en ”Öppet-hus-dag” på Väderöarna
lördagen den 9 juni. Arrangörer för detta är Länsstyrelsen i Västra Götaland, Bohusläns
museum, Västra Götalandsregionen, Statens fastighetsverk, Tanums kommun och
Väderöarnas Värdshus. Klubben har tackat ja till deltagande under dagen.
§ 20. Förslag önskas från medlemmarna till kommande aktiviteter.
§ 21. Övriga frågor:
Ordförande meddelade att styrelsen tagit beslut att utnämna Bo Gillberg till
hedersmedlem. Detta grundat på ett 39-årigt troget arbete, som kassör i klubben. Bo
tackade för utnämningen
Kjell Olausson redogjorde för planerna kring klubbens 40-årsfirande.
Detta evenemang ska ske lördagen den 30 juni vid klubbstugan. Exempel på
programpunkter: utgivande av en jubileumsskrift, musik och berättare.
Styrelsen överraskade Rolf Lövgren med att ha tagit beslut att utnämna även honom till
hedersmedlem. Efter 40 års engagemang i klubben och 31 år som ordförande. Rolf
tackade och ombads klubba beslutet.
Rolf Lövgren har valt att avsäga sig uppdraget som ordförande i klubben..Vice
ordförande Eva-Lena Janson framförde klubbens varma tack för ett mångårigt mycket
engagerat arbete och överlämnade en gåva samt blommor som bevis på klubbens
uppskattning.

§ 22. Ordföranden tackade samtliga närvarande och avslutade årsmötet.
Den traditionella räksupén följde.
Vid protokollet:
Eva-Lena Janson

Eva-Lena Janson

Vid konstituerande styrelsemöte har den nya styrelsen 2012 fått följande
utseende:
Funktion

Namn

Telefon

E‐Mail

Ordförande

Eva‐Lena Janson

070‐3085119

evalena.janson@telia.com

Vice ordförande

Anita Bergdahl

ab@hamburgsund.com

Sekreterare

Sven‐Erik Söderlund

0525‐33272
0500‐427246
070‐5651206

Kassör

Ingrid Johansson

0523‐53955

ingjoh45@gmail.com

Ledamot

Bengt Arvidson

bengt.arvidson@gmail.com

Ledamot

Kjell Olauson

Ledamot

Kristina Båth

0525‐33146
0525‐33143
072‐2075600
0525‐33839
070‐2636048

Trivsel‐
kommittén

Curt Zetterberg
sammankallande

0525‐33154

curt.zetterberg@hotmail.se

"‐

Kerstin Grändsjö

kerstin.grandsjo@hotmail.se

"‐

Eva Karlsson

"‐

Sören Karlsson

0525‐33483
0522‐70477
0525‐35189
0522‐70477
0525‐35189

Stugvärd

Curt Zetterberg

0525‐33154

curt.zetterberg@hotmail.se

"‐

Bo Levin

bosselevin@hotmail.com

"‐

Ingemar Bergdahl

073‐6266852
0525‐33272
070‐5534566

bergdahl@hamburgsund.com

Ansv för
försäkrings‐
frågor

Lennart Lööv

0520‐83500

lennart.loov@telia.com

Valberedning

Lars‐Ivar Ödbrant

0525‐33773

"‐

Jan‐Erik Hakeröd

0523‐53098

"‐

Ingemar Bergdahl

0525‐33272

"‐

Jan Nordblom

0525‐33284

sven‐erik.soderlund@hotmail.com

kjell.olauson@telia.com
leif.bath@telia.com

soren.ksson@hotmail.com
soren.ksson@hotmail.com

VBS klubbaktiviteter sommaren och
hösten 2012
10 juli
OBS datum

40‐årsjubileum vid klubbstugan
Detaljerat program se nästa sida.

9 augusti
Kl 19.00

Allsångskväll i klubbstugan
Sedvanlig lättare förtäring med dryck.

20 oktober

Höstfest i klubbstugan
Höstmys med servering av kall buffé och dryck
till självkostnadspris.
Antalet platser är begränsade (först till kvarn..)

Kl 19.00

Anmälan senast 13 oktober till:
Curt Zetterberg 0525‐33154
Kerstin Grändsjö 0525‐33483
6 december
Kl 19.00

Adventskaffe och medlemsmöte
Mötesförhandlingar samt
adventskaffe
Vi firar med glögg, kaffe och sång i
klubblokalen

Reservation för eventuella ändringar i program.

eller

40-Års ju
Välkommen till vårt 40-årskalas
den 10 juli redan klockan 14.00

Vid denna tid är det framförallt barnens kalas givetvis
med föräldrar eller annan vuxen

Program för detta kalas
14.00 Vi startar med att träffas vid ”Stavas stuga” som är
belägen mitt emot färjan, där blir det teater för barnen
14.30 Gör vi en tipspromenad med lätta frågor, som avslutas
vid VBS klubbstuga
Väl framme i klubbstugan finns är det planerat för
krabbmete ordningsman kommer att vara Bosse Levin,
metutrustning och agn finns i klubbstugan
Man kan ta sig rast under metet för att äta varm korv och glass i
klubbstugan, alla barn får pris Sjöräddningens barnbok.
Vi fortsätter i klubbstugan, där väntar trollkarlen Lasse Råde,
han kommer att trolla och skoja till det för alla barnen.
Kalaset för barnen bjuder Väderöarnas Båtsällskap på!

Hjärtligt välkomna att fira me

jubileum
Välkommen till vårt 40-årskalas
den 10 juli klockan 17.00
Program:
17.00 Startar vi upp med allsång, som leds av Jan-Erik Hakeröd
tillsammans med sina duktiga musiker. Under allsången
serveras kaffe med kaka.
18.00 Blir det ”Talet till föreningen VBS” vår fd ordförande Rolf
Lövgren gör detta kåseri
Vi kommer att få något till livs, grillen är tänd det kommer att
serveras grilltallrik med tillbehör (60:-) jämte drycker. Lättare
förtäring korv och bröd finns också.
Under intagande av grilltallrik underhåller Kalasbandet med ”ever
greens”, det blir också soloframträdande med Bohuslänsk musik.
Vi förutsätter att kvällen blir i gemytets tecken och att alla skall
trivas.

med Väderöarnas Båtsällskap!

Till salu
25 fots segelbåt. Furlex rullfock, stor vattentank, toalett,
septitank med däcksförskruvning, stort kylfack
medkompressor Isotherm, landström, radio, gasolkök,
Thermic värmare, köksutrustning, Bruce ankare, badstege,
stävstege, Silvia logg och lod, brandsläckare, kompass,
autopilot, 9 Hk Volvo Penta med segeldrev, sötvattenkyld,
båtvagn, båtplats på Hamburgö betald för 2012.
Tel 0522‐30258, 0706‐505344, Helmer Andersson

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Vi kan bygga din båt, som modell.

Kontakta Lennart Lööv på:
www.loovtrading.com
Telefon: 070‐8203637

Båtförsäkringen
din båt förtjänar

Båtorganisationernas egen försäkring

Kort om Svenska Sjö
Svenska Sjö är båtorganisationernas egen försäkring. Vi är en av
de största i Sverige på fritidsbåtsförsäkring. Svenska Sjö erbjuder
försäkringar för fritidsbåtar till låga premier och mycket bra
villkor vilket ofta ger de högsta ersättningarna vid skador.
Målsättningen är
 att till låg kostnad erbjuda organiserade båtägare ett gott
försäkringsskydd
 att båtägaren genom sin organisation skall ha inflytande på
försäkringens utformning och full insyn i verksamheten
 att premiesättningen för varje grupp/typ av båtar skall
baseras på statistiska erfarenheter och grundas på
skälighetsprincipen
Kontakta oss
Telefon: 08‐541 717 50
E‐post: info@svenskasjo.se
WWW.svenskasjo.se
Väderöarnas Båtsällskaps kontaktman är:
Lennart Lööv, tel 0520‐83500
Svenska Sjö är en gruppförsäkring som enbart erbjuds den som antingen är medlem och som
dessutom har sin båt registrerad i klubb eller klassförbund ansluten till följande organisationer och
klubbar:
Svenska Båtunionen, Svenska Seglarförbundet, Saltsjön-Mälarens Båtförbund, Svenska
Kryssarklubben, Kungl Motorbåt Klubben, Kungl Svenska Segel Sällskapet, Navigatonssällskapet

