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Hej Klubbvänner! 
 
Rapport från Väderöarnas Båtsällskap: 
 

 Ordförandes ord 
 Årsmötesprotokoll 
 Konstituering 
 Sommaren och höstens program 
 Matnyttig information 

- Väder via radio 
- Väder via VHF, nät och telefon 

 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.  
 
Jag hälsar Er alla välkomna till en ny båtsäsong. 
 
Våren var präglad av ett intensivt högtryck från öster. Det medförde 
soliga men kalla dagar och ännu kallare nätter. 
Vi får väl önska att vi får ett lika troget högtryck till sommaren... ja, ja 
önska kan man ju alltid. 
Långt om länge kom vårvärmen och aktiviteter med målarburkar och 
polertrasor. Kranarna på varven gick för fullt och tiden för 
förberedelser blev kort och intensiv. 
Men vad gör man inte för en sommar till havs. 
 
Sommaren med klubben startar i juli med en familjedag. 
Förra sommaren blev aktiviteter för barn mycket populärt.  
Vår familjedag har även i år en barndel och en vuxendel. 
 
I augusti återkommer vår populära allsångskväll. 
 
Oktobermörkret bjuder på höstfest. 
  
Väl framme i adventstider är nytt medlemsmöte med adventskaffe 
och julsånger. 
 
Läs mer om arrangemangen på programsidan. 
 
Styrelsen, trivselkommittén, och stugvärdarna hälsar hjärtligt 
välkomna till samtliga aktiviteter. 
OBS, när anmälan behövs. Först till kvarn. 
 
Med i detta utskick finns en jubileumsskrift. Den togs fram under 2012 
då vi firade 40-årsjubileum. Vi tycker det är roligt att kunna presentera 
denna samling händelser ur klubbens historia för Er alla. 
Samtidigt riktar vi ett stort TACK till Kjell Olauson och de övriga i den 
grupp han varit sammankallande för. Ni har gjort ett utmärkt arbete. 
 
 
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 11-05-2013. 
 
 
§1.    Mötets öppnande: 
         Ordförande hälsade deltagarna välkomna och förklarade mötet för öppnat. 
 
§2.    Mötet stadgeenliga utlysning 
         Årsmötet stadgeenliga utlysning föredrogs och godkändes. 
 
§3.    Val av justeringspersoner: 
         Till protokolljusterare valdes Anki Danielsson och Ingemar Hansson. 
 
§4.    Val av mötesordförande: 
         Till årsmötesordförande valdes Eva-Lena Janson. 
 
§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 6-12-2012 godkändes, och lades till handlingarna. 
 
§8.   Styrelsens verksamhetsberättelse 2012-2013: 
        Verksamhetsberättelsen föredrogs, godkändes och lades till handlingarna. 
 
§9.   Ekonomisk redovisning: 
        Kassör Ingrid Johansson redogjorde för föreningens ekonomi. Ekonomin är god.  
        481 medlemmar redovisades till SBU 2012-12-31. Redovisningen godkändes.  Resultat-,  
        balansrapport och verksamhetsberättelse finns på hemsidan.  
 
§10.  Revisionsberättelse: 
        Anita Hakeröd föredrog revisionsberättelsen och föreslog ansvarsfrihet för styrelsen. 
 
§11.  Beslut om styrelsens ansvarsfrihet för verksamheten: 
         Mötet beslutade på förslag från revisorerna att ge styrelsen full och tacksam ansvarsfrihet  
         för det gångna verksamhetsåret. Ingen däremot. 
 
§12.  Fastställande av årsavgift för 2014: 
         Mötet beslutade på förslag från styrelsen om oförändrad årsavgift (150:-) för år 2014. 
 
§13.  Val av 3 styrelseledamöter. Mandattid 2 år: 
         Till styrelseledamöter på 2 år valdes: 
         Omval av Anita Bergdahl. 
         Nyval av Curt Zetterberg. 
         Nyval av Jonas Kristensson. Ej närvarande.  
        Ordförande presenterade Jonas Kristensson, samt läste upp ett brev från Jonas. 
 
 



§14.  Val av revisorer. Mandattid 1 år: 
         Till revisorer på 1 år valdes: 
          Omval av Anita Hakeröd. 
          Omval av Stig Olsson. 
                                  
          I samband härmed tackade ordförande Kia Båth och Sven-Erik Söderlund för det arbete  
          de har lagt ner i föreningen. Båda ej närvarande. 
 
§15.  Rapporter: 
         Ordförande rapporterande från Svenska Båtunionen. Unionen har 175.000 medlemmar.  
         56 kronor  från medlemmens årsavgift går till unionen. 
         Extra Båtriksdag hölls förra hösten i samband med unionsrådet en motion gällde 
         avbrytande av arbetet med ett ev  samgående med Svenska Seglarförbundet. 
         Motionen avslogs. 
         Båtting hölls den 7 mars i Stockholm. Ett axplock ur detta presenterades.  
         Båtriksdagen hölls i år 16-17 mars i Luleå. 
 
§16.  Förslag till aktiviteter: 
         Ordförande presenterade kommande aktiviteter. 
            . Tisdag 16 juli. Familjedag.15.00 barnaktiviteter bl.a tipspromenad krabbmete. 
              18.00 musikunderhållning ” Farbror Blues”. Mat o dryck till självkostnadspris. 
 
             . Torsdag 15 augusti. 19.00 Allsångskväll. Lättare förtäring. 
 
             . Lördag 26 oktober. 19.00 Höstfest. Mat o dryck. Överraskningar. 
               Anmälan senast 18 oktober till: Curt Zetterberg 0525-33154 eller  
               Kerstin Grändsjö 0525-33483. 
 
             . Torsdag 12 december. Medlemsmöte. Adventskaffe, glögg-julsånger. 
                Jan-Erik Hakeröd  informerade om att adventskaffet kolliderar med annan aktivitet. 
            Styrelsen fick i uppdrag att hitta annan lämplig dag. 
    
§17.  Övriga frågor: 
                               Inga nya frågor anmälda. 
 
§18.  Avslutning: 
                               Ordförande tackade samtliga närvarande och avslutade årsmötet. 
                               Den traditionella räksupen följde. 
 
                                 
                               Eva-Lena Jansson                                        Curt Zetterberg 
                               Ordförande                                                   Sekreterare 
 
 
                               Anki Danielsson                                            Ingemar Hansson 
                               Protokolljusterare                                        Protokolljusterare                                     
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Vid konstituerande styrelsemöte har den nya styrelsen 2013 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 Bengt Arvidson 0525‐33146 bengt.arvidson@gmail.com

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

Ledamot Jonas Kristensson
0252‐33604
070‐4890176 jonas.kristensson@hotmail.com

Trivsel‐
kommittén
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

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



VBS klubbaktiviteter sommaren och hösten 2013 
 
 
Tisdagen 16 juli  Familjedag.  
Kl  15.00 barn  Barnaktiviteter som teater, tipspromenad  
vid klubbstugan  och  krabbmete. 
  Glass, varmkorv och saft serveras. 
 
Kl 18.00  vuxen  Grillkväll med musikunderhållning av "Farbror  
vid klubbstugan  Blues". 
  Mat och dryck till självkostnadspris. 
 
Torsdagen 15 augusti  Allsångskväll. 
kl 19.00 i klubbstugan  Kom och var med och sjung i vår välbesökta 

allsång. 
  Lättare förtäring 
 
Lördagen 26 oktober  Höstfest 
Kl 19.00 i klubbstugan  Dags för höstmys.  
  Mat och dryck i goda vänners lag. 
  Överraskningar. 
OBS!!! 
Anmälan senast  Curt Zetterberg 0525‐33154 eller 
18 oktober till:  Kerstin Grändsjö 0525‐33483 
 
Torsdag 5 december  Adventskaffe 
Kl. 19.00 i klubbstugan  Medlemsmöte.  
  Adventsfika, glögg och julsånger. 
 
Reservation för eventuella ändringar i programmet. 
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SVERIGE
Väder i Sveriges Radio P1

05.55 Sjöväder: översikt, varningar, prognos för
svenska farvatten, Finska viken, Rigabukten och
Nordsjön, uppgifter om vattenstånd, vinduppgifter

06.55 Landväder
07.55 Land‐ och sjöväder. Sjöväder: kort översikt, 

varningar, endygnsprognos för svenska farvatten
12.55 må‐fr
12.50 lö‐sö

Land‐ och sjöväder. Sjöväder: översikt, prognos för 
svenska farvatten gällande dagen och nästa dag

15.55 Sjöväder: översikt, varningar, 2‐dygnsprognos för
svenska farvatten, Finska viken, Rigabukten och
Nordsjön, vinduppgifter

21.50 Land‐ och sjöväder: översikt, 2‐dygnsprognos för
svenska farvatten, Finska viken, Rigabukten och
Nordsjön, vinduppgifter

NORGE
Väder i NRK P1
05.45 Alla dagar väderutsändning
06.00 Lördag och Söndag väderutsändning
08.03 Lördag väderutsändning
09.03 Söndag väderutsändning
20.30 Alla dagar väderutsändning. Tvådygnsprognos.
22.00 Alla dagar väderutsändning
24.00 Alla dagar väderutsändning

DANMARK
DMI sänder på LV 243 kHz
05.45 24‐timmars sjöväderprognos
08.45 24‐timmars sjöväderprognos
11.45 24‐timmars sjöväderprognos
17.45 24‐timmars sjöväderprognos



Väder via VHF
UTC (Universal Time Coordinated)  =  Svensk normaltid ‐ 1 tim, svensk sommartid ‐ 2 tim

Sänds i UTC‐tid av MSI Sweden/Sjöfartsverket
Navigationsvarningar 02.00 06.00 10.00 14.00 18.00 22.00

Trafiklistor 02.00 06.00 10.00 14.00 18.00 22.00

Sjöväderrapport (eng.) ‐‐‐‐‐ 06.00 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐ 18.00 ‐‐‐‐‐‐

Sänds i lokal tid 1/5 ‐ 30/9 av Stockholmradio
Haparnda ‐ Örskär 08.30 16.30 21.30

Örskär ‐ Landsort, Mälaren/Hjälmaren 08.45 16.45 21.45

Landsort ‐ Utklippan, Gotland 09.00 17.00 22.00

Utklippan ‐ Hallands Väderö 09.15 17.15 22.15

Hallands Väderö ‐ Nordkoster, Vänern/Vättern 09.30 17.30 22.30

Sänds av norska kustradion Rogaland/Tjöme
09.00 12.00 15.00 18.00 21.00

Sänds av danska kustradion 05.45 11.45 17.45

Väder på nätet
Sverie www.smhi/vadret/hav‐och‐kust/kust
Norge www.yr.no/hav_og_kyst
Danmark www.dmi.dk

Väder via telefon
Sverige talsvartjänst 0771  ‐53 54 00

5‐dygnsprognos 0900 ‐ 20 20 333 9,90 kr/min

abonnemang 0900 20 00 306 30 kr/vecka

Norge +47 22 96 32 99

Danmark +45 1853 0000

kortversion mobil.dmi.dk



 
 

Premium service 
andmotion arbetar endast med produkter av högsta kvalité. För oss är 
det därför väldigt viktigt att vår webbutik, service och kundtjänst håller 
samma höga kvalité. Snabba leveranser, fri frakt och fria returer en 
självklarhet för oss. Vidare är vår kundtjänstpersonal själva 
idrottsutövare med lång erfarenhet av de produkter som vi säljer. Detta 
för att du ska få bästa möjliga hjälp och svar på dina frågor. Vi arbetar 
också med köp- och stilguider där du själv kan söka svar kring våra 
produkter. Samtliga dessa är skrivna av personer som själva upplevt 
och testat produkterna. Med andra ord, vi arbetar med att leverera en 
premiumservice till våra premiumprodukter. 
 
Trygga	betalningar	
Vi på andmotion tycker det är viktigt att du som kund ska känna dig 
säker och trygg när du handlar hos oss. Därför samarbetar vi endast 
med partners som uppfyller de hårdaste kraven. 
Du som kund väjer själv vilket betalsätt som passar dig bäst. 
 

Vi erbjuder till medlemmarna i Väderöarnas Båtsällskap 
15 % rabatt på hela vårt sortiment av vattensport och 
seglingsprodukter  till ordinarie priser. 

När du kommit till kassan välj "Har du rabattkod?"  
OBS ny rabattkod: VB1972 
Genom att trycka "aktivera kod" så dras rabatten 15 % på hela varukorgen. 
 

Kontakta	oss	
Telefon: 08‐30 00 50 
info@andmotion.com 



 

 

 


