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Hej Klubbvänner! 
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Ordförandes ord: 
 
Bästa klubbmedlemmar med familjer i Väderöarnas Båtsällskap. 
 
Jag vill börja med att önska er en god fortsättning på 2017! 
Vintern blev mild och kanske klarade vi oss bra även från dom värsta höststormar, men som 
många gånger står man där överraskad att vintern kom alldeles för fort, iår igen. Jag hade inte ens 
”hunnit” fått på vinterdäcken när årets första snö la sig den 5 november. 
 
Klubben har haft ett trevligt år, och arrangemangen välbesökta som vanligt. Vi började året med 
en klassisk vår(skratt)fest tillsammans med P-O Götesson och har fortsatt med Allan på Kiddö 
som berättade skutminnen, Höstfest med visor från Evert Taube, Valborgsfirande och trevliga 
allsångskvällar tillsammans i klubbstugan. 
 
Vi fick även en stor utdelning från Bottna Vind, varav årets avkastning på 3000 kr fick 
Öringsakademien och SSRS Fjällbacka dela på. 
 
Under 2017 hoppas vi att våra aktiviteter åter skall locka er medlemmar.  Vad sägs om att få veta 
vad hummern håller på under ytan under hummerfisket, Musikquiz under våren eller en tur ut 
tillsammans på havet.  Vi har även planerat in lite kurser kring Ekolod där man lär sig hantera sin 
utrustning, och veta vad man faktiskt ser på sitt ekolod. 
 
Vi hade som mål att skapa fler aktiviteter och kurser kring båt- och skärgårdsliv, vilket jag tror vi 
lyckats med, och Jag hoppas att vi ses på dessa. 
 
 
Mer om våra aktiviteter finner ni i detta utskick och på vår hemsida. 
 
 
Jag vill även passa på att tacka några utav våra nya sponsorer för 2017. 
Sparbanken Tanum och Br. Axelssons El AB 
 
Vi har även fått in en del nya medlemsförmåner som vi tycker ni fåt ta en titt på. Dessa finner ni 
info om på vår hemsida eller vid klubbstugan. 
Jag avslutar denna folder med lite bra applikationer att ha i telefonen, där jag försökt att belysa 
säkerheten till sjöss. 
 
 
Styrelsen, Trivselkommittén och stugvärdarna hälsar er hjärtligt välkomna till samtliga aktiviteter 
 
 
Med Vänliga hälsningar 
Jonas Kristensson 
Ordförande 
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Protokoll fört vid medlemsmöte med Väderöarnas Båtsällskap 6 december 2016 
 

§1       Mötets öppnande: 
 Mötet öppnades av ordförande Jonas Kristensson som hälsade alla medlemmar välkomna, samt 
 förklarade dagens möte för öppnat. 
 
§2.      Kallelse/dagordning 
 Kallelse till medlemsmötet har gått ut till alla våra medlemmar via julkort, Facebook, trottoarprataren vid 
 ICA Skutan, anslagstavlan på klubbstugan samt på hemsidan. Förslag till dagordning godkändes. 
 
§3.      Föregående mötesprotokoll: 
 Protokoll från föregående möte har gått ut till alla våra medlemmar via medlemsutskick och finns på vår 
 hemsida. Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
§4.      Ekonomi: 
 Ekonomin i klubben är god och stabil. 
 Nya sponsorer som Sparbanken Tanum och Br Axelssons El, föreningsbidrag från Tanums kommun och 
 utdelning från Bottna vind har ytterligare stärkt vår kassa. 
 
§5.      Revisionsberättelse: 
 Jörgen Wollbratt gick igenom revisionsberättelsen för 2015 samt föreslog ansvarsfrihet för styrelsen. 
 Mötet beslutade på förslag från revisorerna att ge styrelsen full ansvarsfrihet för det gångna 
 verksamhetsåret. 
 
§6.      Gångna sommaren och höstens aktiviteter: 
  Allsångsafton lockade som vanligt många medlemmar till sång och skratt. 
  Berättarkväll med Allan på Kiddö som på ett fängslande sätt berättade om skutminnen och  
  sillperioderna. Tillsammans med god mat och dryck. 
  Höstfest till toner av Evert Taube där Tommy och Axel stod för sång och musik. Tillsammans med god 
  mat och dryck. 
 
§7.      2017 års program: 
  17/1 Ekolodskurs. Vi lär oss grunderna på ekolod. Kaffe och fika. 
  16/2  Havet är djupt. Dyk Leif kommer och berättar om vad hummern gör under ytan.  
  11/3 Vårfest. Musikquiz med Peo Göthesson. Mat och dryck 
  30/4 Valborgsmässoafton. Hamburgsunds samhällsförening anordnar  
     Valborgsmässofirande. 
  20/5 Årsmöte. Styrelsen föreslår att frångå stadgarna gällande datum för årsmötet, vilket 
     fastslogs av mötet. 
  2/7 Till havs. En väderanpassad aktivitet till havs. 
  18/7 Allsångsafton. Sång och musik. Mat och dryck 
  23/9 Hummerafton. Hummer, hummerfiske och spökfiske. Mat och dryck. 
  28/10 Höstfest. Musik i höstrusket. Mat och dryck. 
  9/11 Berättarkväll. SSRS berättar om deras verksamhet och uppdraget i Samos.  
  5/12 Medlemsmöte. Föreningsåret avslutas med julsånger. 
 
§8.  Rapporter: 
  Klubbstugan har genomgått några reparationer invändigt och utvändigt. 
  Förbättringar av rampen med flytt av bössan och skyltar. 
 
§9.    Övriga frågor: 
  Vi har fått en förfrågan att anordna en HLR-kurs med hjärtstartare, kostnad ca 200 kr per person. Mötet 
  beslutade att vi skulle arbeta vidare på denna medlemsaktivitet. 
  Förslag lyftes att anordna en kurs i handhavande med uppblåsbara flytvästar. Styrelsen tackar för förslaget 
  och arbetar vidare på detta. 
 
§10. Mötet avslutas: 
  Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse. 
 

 
Vid protokollet                                                                          
Christian Oscarsson 



VBS Klubbaktiviteter Våren 2017 
 

Tisdag 17 Januari  Ekolodskurs 
Kl. 19:00 – 21:00  Lär er grunderna kring ert ekolod. 
I klubbstugan   Kaffe och fika 
   Begränsat med platser. Avgift 150:- Per person.  

   Anmälan senast 2017-01-10 till: 
   Jonas Kristensson 070 489 01 76 
 
 
Under Mars  Hjärt & lungräddning med hjärtstartare 
I klubbstugan   Lär er HLR med hjärtstartare utav utbildad instruktör. 
   Ni kommer få allt kursmaterial samt ett kursbevis vid 
   avslutad kurs. 
   Datum kommer att sättas under januari månad. Skicka in 
   en intresseanmälan redan nu så meddelar vi datum. 
   Avgift: 150:-  Begränsat med platser.     

   Anmälan till: 
   Jonas Kristensson  070 489 01 76 
 
 
Lördag 11 Mars  Vårfest 
Kl. 19:00   Musikquiz och skrattfest med P-O Götesson 
I klubbstugan   God mat och dryck     

   Anmälan senast 2017-02-18 till: 
   Björn Wärngård  073- 362 60 70 
 
 
Söndag 30 April  Valborgsmässofirande 
Kl. 19:00   Samarrangemang med samhällsföreningen 
I klubbstugan   Vårtal, vårsånger och fika 
 
 
Lördag 20 Maj  Årsmöte 
Kl. 18:00   Sedvanliga mötesförhandlingar. 
I klubbstugan   Efter mötet har vi som vanligt räkfrossa 
 
 
 
Reservation för eventuella ändringar i programmet. 
Mer löpande info på vår hemsida och Facebook. 



VBS Klubbaktiviteter sommar och höst 2017 
 

Söndag 2 Juli  Till havs 
Från kl. 12:00   Beroende på väder och vind, så hittar vi på en 
   aktivitet till havs. (Fiske, Tipspromenad eller 
   liknande) Mer info längre fram. 
    

   Anmälan senast 2017-06-26 till: 
   Jonas Kristensson 070 489 01 76 
 
 

Tisdag 18 Juli  Allsångsafton 
Kl. 19:00   Sång och musik i sommarkvällen. 
I klubbstugan   Lättare förtäring och dryck. 
 
 

Lördag 23 September  Hummerafton 
Kl. 19:00   Inför hummerpremiären kommer vi få berättat lite 
   mer kring Hummern och fisket omkring. 
   Något gott att äta och dricka. 

 

Anmälan senast 2017-09-09 till: 
   Björn Wärngård 073- 362 60 70 
 
 

Lördag 28 Oktober  Höstfest 
Kl. 19:00   Dags för höstmys. 
I klubbstugan   Musik, mat och dryck i goda vänners lag. 

 

Anmälan senast 2017-10-14 till: 
   Björn Wärngård 073- 362 60 70 
 
 

Torsdag 9 November  Berättarkväll SSRS 
Kl. 18:00 – 20:00  Svenska Sjöräddningssällskapet kommer och  
I klubbstugan   berättar lite kring deras arbete, och även ifrån 
   uppdraget nere i Samos 
   Kaffe och enklare förtäring 
   

Anmälan senast 2017-10-26 till: 
   Björn Wärngård 073- 362 60 70 
 
 

Tisdag 5 December  Adventskaffe 
Kl. 19:00   Medlemsmöte. 
I klubbstugan   Julsånger med lite gott till 
 
 

 
Reservation för eventuella ändringar i programmet. 
Mer löpande info på vår hemsida och Facebook. 



Dagens säkerhet och hjälpmedel finns i våra telefoner 
 
Telefoner och surfplattor syns mer än ofta numera som ett hjälpmedel till havs, 
och här kommer några tips på appar som är värt att ha med er ut. 
 
Tänk däremot på att navigationsappar endast skall vara ett komplement till havs, 
och inget att lite blint på! 
 
 

 
 Eniro på sjön 
 En gratis navigationsapp att ladda ner till både Android och Ios. 
 Man kan sedan välja betalversionen för 179kr och då även få 
 möjlighet till fart- och trippmätare, offlinekartor och AIS. 
 
 Jämfört med andra navigations appar så är denna väldigt prisvärd. 
 Lite begränsat med navigationsfunktioner, men du kan ändå 
 smidigt lägga rutter, få fartygsinfo etc. 
 
 
  

 
 
Boater´s pocket reference 
Är en amerikans bok från början som gjorts om till 
digital med 1800 sidor, 450 illustrationer och 95 foton 
att ladda ner för ca 50kr. Här kan du få tips vid 
ankring, öva på fyrkaraktärer och räkna ut formler. En 
sjömans lexikon helt enkelt. 

 
 
  
 

 
 
SSRS Kustväder 
 
När det kommer till väder så fungerar gott och väl dom flesta 
hemsidor, men Sjöräddningssällskapets app Kustväder är att 
faktiskt att föredra. 
Den är lättöverskådlig, smidig men framförallt så finns möjligheten 
att få fram nödnummer till närmaste räddningsstation. 
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Knot Guide 
På marknaden finns idag en stor mängd olika knopguider, och det 
är svårt att rekommendera just en. Men denna app är en utav många 
som har ett brett innehåll och lär dig med enkla illustrationer. 
 
Med ca 100 knopar och splitsar för ca 30kr.  
 
Enda nackdelen med denna app är att allt står  
på engelska, likaså knoparnas namn 
 
 
 
 

 
 Rädda hjärtat  
 En app som skapats i samarbete med Hjärt och 
 lungfonden som går ut på att öka kunskapen vid en 
 akutsituation. Enkla illustrationer som visar hur du s
 kall gå till väga vid ett ev hjärtstopp, och även en 
 karta som var du hittar närmaste hjärtstartare 
 (förutsatt att ni ligger i en svensk hamn) 
 
 

 
 
Cederroth - First Aid 
Första hjälpen är viktig, ibland livsviktig. Det förstår vi alla.  
Men hur gör man? 
 
Denna app påminner lite om ”Rädda Hjärtat”, men inkluderar även 
viktiga moment som brännskador, blödning, luftvägsstopp och 
liknande. 
 
Med enkla och tydliga illustrationer kan man klicka sig runt för få 
den hjälp som behövs i ditt fall. 
 
 
 

 
 
 
Glöm inte att ha med er ett fulladdat batteri så att ni alltid kan ringa hem, och förvara er 
telefon i en vattentät väska. 
 
Ha gärna även ett drivankare, nödbloss, handstrålkastare och vatten vid en ev. nödsituation. 

Och flytvästen skall inte bara finnas med, utan även användas. 



Medlemsförmåner 
 
Ni vet väll att som medlem i VBS har ni en mängd med olika förmåner, många nya för 2017 och 
här är några: 
 
Svensk Båtutbildning.se 
 Här får ni 15 % rabatt på kurser & utbildningar som tex 
 kustskepparintyget, båtkörkort, VHF-kurs, förarintyg och 
 även kurser via distans. 
 Mer på deras hemsida www.svenskbatutbildning.se 
 
AMO Bil & Marinservice 
 AMO Bil & Marin utför de flesta reparationer och 
 underhåll kring båtar. Dom har även ett brett sortiment 
 att beställa utrustning/reservdelar ifrån.  
 Ring till Anders på AMO Bil & Marinservice för att 
 höra vad för erbjudande som passar just dig. Tel 076 164 86 98 
 
GBM Marin 
 Erbjuder medlemspriser på olika produkter i sitt 
 sortiment. Dom kommer även ha tidsbegränsade 
 erbjudande på vissa varor och dessa kommer ni 
 kunna läsa om via vår hemsida och Facebook 
 
Nordens Skeppshandel 
 Erbjuder medlemmar i VBS bl.a 15 % på båttillbehör 
 (Utom elektronik). Och fråga om specialpriser på färg och 
 tapet. Ni finner dom i Smögen och på telefon 0525 31382 
 
BoatSecure 
 Erbjuder just nu medlemmar i VBS 40 % rabatt på BoatSecures startpaket. 
 Rabattkod: BSKVÄDERÖ. Läs mer på www.boatsecure.se 
 
 
Vi har även sedan många år tillbaka även fina medlemserbjudande genom VBF, Västkustens 
Båtförbund. 
Gå gärna in på deras hemsida www.vastkustensbf.se och ta en titt på alla förmåner vi som 
medlem i Svenska båtunionen har. 
 
Om ni saknar ett medlemskort hos Västkustens Båtförbund, så hör av er så skickar vi er ett nytt. 
 
 





”Man ska vara  
 mycket nöjd  
 när man råkar  
 ut för skada”  

 Mats, fritidsfiskare. Kund och  
 en av våra 247 000 delägare.

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 kundundersökning 2015 visar också att hela 86% är mycket nöjda med 
hur vi hanterar en skada. En trygghet för dig om oturen skulle vara framme.

Så du kan lugnt gå in på www.svenskasjo.se om du vill veta mer eller räkna ut din premie.
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HEL MEDLEM – FÖR DIN  
TRYGGHET PÅ SJÖN & PÅ LAND

– Brand, stöld, sjöskada, uppläggning

– Ansvarsförsäkring 33 miljoner kronor 

– Rättsskydd, – Allrisk, – Sjöassistans

– Maskin upp till 14 år

– Stort geografiskt område

+

Hel Hel Medlem Hel Plus Tilläggsförsäkrings 
paket

Allrisk Transport utanför 
Norden


