Styrelsen


avger följande berättelse för verksamhetsåret 2014.

Styrelse för perioden har utgjorts av:
Ordförande EvaLena Janson
V. ordf.
Anita Bergdahl
Sekr. Curt Zetterberg
Kassör Ingrid Johansson
Ledamöter
Jonas Kristensson
Christian Oscarsson
Jonathan Johansson
Trivselkommité
Kerstin Grändsjö, Eva Karlsson, Sören Karlsson och Curt Zetterberg,
sammankallande
Stugvärdar 
Curt Zetterberg och Ingemar Bergdahl
Inkluderar tillsyn, förmedling av uthyrning, hantering av nycklar.
Revisorer

Anita Hakeröd och Jörgen Wollbratt

Valberedning
Ingemar Bergdahl, Jan Nordblom och Kjell Olauson
Medlemmar 20141231
431 stycken

betalande

Styrelsen har under verksamhetsåret hållit
10 protokollförda sammanträden och har i

övrigt kommunicerat via telefon och epost. Till styrelsens sammanträden
har företrädare för trivselkommittén och stugvärdarna inbjudits att deltaga.
Kommunikation med medlemmarna
har utgjorts av fyra medlemsutskick samt via 
hemsida och facebook.
Medlemsavgiften
för året var 150: SEK
Aktiviteter

har tillkännagivits via

 utskick
 anslag lokalt
 hemsida
 Facebook

Årsmöte

ä
gde rum i klubbstugan
20140510. 
Mötet avslutades med sedvanlig
räkfrossa.

Medlemsmöte
hölls 2 december efteråt serverades risgrynsgröt och det sjöngs julsånger.
Klubbstugan h

ar haft hög beläggning under perioden. Vi har i somras förlorat kyrkans
barntimmar och röda korset som fast inkomst.
Ny servis till stugan har inköpts under året.

Genomförda aktiviteter 2014
● Februari. Spansk tapasafton med underhållning av PO Göthesson
● Mars. Föredrag om "Dödens kanal" med Dougald Mcfie
● April. Valborgsmässofirande med vårtal och vårsånger.
● Maj. Årsmötesförhandlingar. Räkfrossa
● Juli. Familjedag. Aktiviteter för barn med Ingela och "Holger"
samt grillkväll med underhållning av Bluesette för vuxna.
● Augusti. En intressant resa till Lovéncentrat på Tjärnö samt mat och
filmvisning på Rossö, en av portarna till kosterhavet.
● Oktober. Höstfest med föredrag av Niclas Åberg "Projekt  8 fjordar" samt
musik quiz i klubbstugan
● December. Medlemsmöte med risgrynsgröt och julsånger
Korrespondens 
har genom styrelsen utväxlats med bl a Västkustens Båt
förbund, Svenska Båt Unionen och sponsorer.
Hemsida
Facebook


Jonathan Johansson har hållit hemsidan uppdaterad
Jonas Kristensson har uppdaterat facebook

Försäkring Svenska Sjö
ansvar Christian Oscarsson
Sjösättningsramp
Rampen har fått ny asfalt under hösten. Fortfarande bra intäkter.
Medlemsförmåner
● tidningen BÅTLIV
● tillgång till försäkring i Svenska Sjö
● utnyttjande av klubblokalen
● trevliga aktiviteter året om
● prisvärda inköp av vimplar, dekaler, tröjor, mössor m m.
● medlemsratt under året hos Gmarin på Hamburgö, BoatSecure
och Interboat i Kungshamn

Hamburgsund 20150509

EvaLena Janson Anita Bergdahl Curt Zetterberg
Ordförande
Vice ordförandeSekreterare

Ingrid Johansson Christian Oscarsson

Jonathan Johansson

Kassör

Ledamot

Jonas Kristensson
Ledamot

Ledamot

