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Årsmötesprotokoll
Konstituering
Prislista
Sommaren och höstens program
Sparbanken Tanum – Huvudsponsor
Tack
Svenska Sjö - Annons

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.
Mitt första år som ordförande är nu passerat, och jag hoppas att alla känner sig bekväma med mig och att
samma härliga anda finns kvar i klubben. Det har varit en rolig tid, men absolut en hel del att ta in.
Jag vill börja med att tacka Anita Hakeröd som länge hjälpt oss i klubben, och som i år lämnade posten
som vår revisor. Du är välkommen tillbaka när som helst!
Vi tackar också Bo Anderson som varit en av våra stugtvärdar, och Vigdis Andreasen ifrån trivsel
kommittén som också har valt att ta ett steg tillbaka.
Nu så är vi inne i en härlig båtsäsong, och många sköna dagar framför oss. Det är åtminstone vad jag
hoppas på!
Sommaren i klubben börjar redan nu i Juli med att vi skapar temat ”Till havs” ihop med flertal andra
föreningar i vår kommun. Tanken är att vi samlas vid klubbstugan och sen åker ut med våra båtar för en
tur ut på sjön helt enkelt. Vissa kanske känner för att meta lite med barnen vid bryggorna eller går till
strandkanten och fiskar med spö. Öringsakademien kommer att vara huvudarrangör och ordnar med alla
fiskeredskap som behövs. Ta gärna med egna om ni har hemma såklart. Mer kan ni läsa på deras hemsida
www.oringsakademien.se.
Ni som önskar att följa med meddelar oss, och gärna även om ni har en egen båt att ställa upp med. Efteråt
grillar vi lite korv och tar någon dryck till.
I Juli så är det den obligatoriskt Allsångsaftonen med lite enklare mat och dryck.
I september kommer dagen som jag ser fram emot! ”Hummerafton”. Då jag personligen älskar
hummerfisket (och tillhör kanske dom med sämst fångststatistik i norra Bohuslän) kommer denna kvällen
presentera vad som händer under ytan. Vad händer med den buren vi dragit av tåget och blir kvar på
botten.?!
Senare iår så kommer vi anordna en Höstfest med god mat och musik. Därefter kommer SSRS Fjällbacka
på besök en torsdag kväll på en enklare föreläsning där vi bjuder på lite kaffe med dopp.
Vi avslutar året med sedvanliga medlemsmötet i december där det bjuds på julgott och julsånger.
Under 2017 kommer vi att arbeta med att förstärka vårt varunamn ”Väderöarnas Båtsällskap”, och köpa in
lite nya klubbartiklar. Vi känner även att det är i god tid att jobba med att försöka värva lite nya
medlemmar till vår klubb.
Styrelsen, Trivselkommittén och stugvärdarna hälsar er hjärtligt välkomna till samtliga aktiviteter

Med Vänliga hälsningar
Jonas Kristensson
Ordförande

Protokoll fört vid årsmöte med Väderöarnas Båtsällskap 20 maj 2017
§1

Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Jonas Kristensson 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 Arvidsson och Anita Olausson.

§4

Val av mötesordförande
Till mötesordförande valdes Jonas Kristensson.

§5

Val av mötessekreterare
Till mötessekreterare valdes Anita Bergdahl.

§6

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

§7

Föregående mötesprotokoll
Protokoll fört vid medlemsmöte 2016-12-06 godkändes och lades till handlingarna.

§8

Styrelsens verksamhetsberättelse 2016
Jonas Kristensson 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 för 2016 finns på VBS
hemsida.

§10 Bottna Vind
En utbetalning från Bottna vind gjordes under juli 2016 på summan 53 100:-, samt en
utdelning på 3 600:- till VBS.
Ordföranden informerade om att styrelsen valt att skänka årets utdelning till bl.a. SSRS i
Fjällbacka i minne utav vår förenings andelsgivare Rolf Helgessons bortgång.
Bottna Vind kommer i framtiden att tas bort ifrån dagordningen då inga fler utdelningar
kommer att ske.
§11

Revisionsberättelse
Anita Hakeröd föredrog revisionsberättelsen, vilken godkändes och lades till handlingarna.

§12 Beslut om styrelsens ansvarsfrihet för verksamhetsåret
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
§13 Fastställande om årsavgift
Styrelsen föreslår en oförändrad årsavgift på 150 kr för år 2018, vilken fastslogs av årsmötet.
§14 Val av styrelseledamöter.
Kvarstående ledamöter 1 år: Christian Oscarsson, Petter Alm, Ingrid Johansson,
Marcus Trahms och Mikael Ejdesör.
Omval 2 år: Anita Bergdahl och Ulf Grändsjö.

§15 Val av ordförande
Omval 1 år: Jonas Kristensson.
§16 Val av revisorer
Omval 1 år: Jörgen Wollbratt.
Nyval 1 år: Anders Olevik.
§17 Val av trivselkommittè
Kvarstående 1 år: Eva Karlsson, Sören Karlsson.
Omval 1 år: Ulla Sörqvist.
Omval 2 år: Mona Rydebrink.
Nyval 2 år: Eva Svensson och Christer Rydebrink.
§18 Val av stugvärdar
Kvarstående 1 år: Ingemar Bergdahl.
Omval 2 år: Ulf Grändsjö.
Nyval 1 år: Björn Wärngård, byter från trivselkommittèn till att vara stugvärd.
§19

Val av valberedning
Kvarstående 1 år: Ingemar Bergdahl och Kjell Olausson.

§20 Prislista uthyrning av klubbstuga
Styrelsen föreslår oförändrad prislista på uthyrning av klubbstugan 2017, vilket godkändes av årsmötet.
§21

Rapporter
Inga inkomna rapporter sedan föregående möte.

§22 Aktiviteter 2017
Ordföranden presenterade kommande aktiviteter:
Tisdag 6 Juni
- Nationaldagsfirande / Sillens dag
Söndag 2 Juli
- Till Havs
Tisdag 18 Juli
- Allsångsafton
Lördag 23 September
- Hummerafton
Lördag 28 Oktober
- Höstfest
Torsdag 9 November
- Berättarkväll SSRS (Svenska sjöräddningssällskapet) från
Fjällbacka
Tisdag 5 December
- Medlemsmöte/Adventsmys
§23 Övriga frågor
Inga inkomna motioner eller övriga frågor.
§24

Mötets avslutande
Ordförande tackade samtliga närvarande och avslutade årsmötet.
I samband med mötets avslutande avtackades avgående revisor Anita Hakeröd, stugvärd
Bo Andersson samt ledamot i trivselkommittèn Vigdis Andreassen.
Därefter bjöds samtliga in till den traditionella räksupén.

Sekreterare
Anita Bergdahl

Justerare
Bengt Arvidsson

Justerare
Anita Olausson

Vid konstituerande styrelsemöte har den nya styrelsen 2017 fått följande utseende:
Funktion
Ordförande
Vice Ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

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

Funktion
Försäkringsansvar

Namn
Ulf Grändsjö

Medlemsregister

Marcus Trahms

Hemsida

Mikael Ejdesör

Funktion
Trivselkommittén
”-

Namn
Christer Rydebrink
(Sammankallande)
Eva Karlsson

”-

Sören Karlsson

””””-

Mona Rydebrink
Ulla Sörqvist
Eva Svensson
Björn Wärngård

Funktion
Stugvärd
”-

Namn
Ulf Grändsjö
(Sammankallande)
Ingemar Bergdahl

”-

Telefon
070 489 01 76
072 233 73 35
070 553 67 12
0525 539 55
073 053 99 33
070 393 86 94
0525 332 72
070 332 26 93

E-mail
Jonas.Kristensson@Hotmail.com
Petter@kroghjalp.se
Christian@kajen.se
Ingjoh45@gmail.com
Marcus.Trahms@Hotmail.com
Ulf.Grandsjo@hotmail.se
ab@Hamburgsund.com
Mikael@Ejdesor.com

Kontakt
070 393 86 94
Ulf.Grandsjo@hotmail.se
073 053 99 33
Marcus.Trahms@Hotmail.com
070 332 26 93
Mikael@Ejdesor.com

Info
Kontaktperson vid frågor
kring ”Svenska Sjö”
Kontaktperson vid frågor
kring ditt medlemskap
Kontaktperson gällande
hemsidan

Telefon
070 822 47 83
0525 34616
0525 704 77
0525 351 89
073 588 37 08
0522 704 77
0525 351 89
076 890 28 11
0525 334 12
073 664 37 83
073 362 60 70

E-mail
christerrydebrink@gmail.com

Telefon
070 393 86 94

E-mail
Ulf.Grandsjo@hotmail.se
Bergdahl@hamburgsund.com

Björn Wärngård

0525 332 82
070 553 45 66
073 362 60 70

Funktion
Revisor
”-

Namn
Jörgen Wollbratt
Anders Olevik

Telefon
070 542 92 30
070 591 20 92

E-mail

Funktion
Valberedning

Namn
Kjell Olausson

E-mail
Kjell.Olauson@gmail.com

”-

Ingemar Bergdahl

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

ebk.jore@hotmail.com
Soren.ksson@hotmail.com
mc.rydebrin@gmail.com
Ulla@sorqvist.net
Svenssonem52@gmail.com
Bjorn.Warngard@telia.com

Bjorn.Warngard@telia.com

Anders.olevik@chemanatuo.com

Bergdahl@hamburgsund.com

Uthyrning av Väderöarnas Båtsällskaps
Klubbstuga.
Prislista 2017
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 2017
Söndag 2 Juli

kl. 15:00 – 18:00
15:00 Samling vid VBS klubbstuga
för mer info.
18:00 tänder vi grillen för korv
med bröd.

Till havs

Ett samarrangemang ihop med lokala föreningar där vi skapar en
dag vid havet för alla.
Med gemensamma krafter åker vi ut på havet och fiskar, mete vid
bryggorna för dom yngre och kastspö att låna längst vattenbrynet.
Medlemmar uppmanas att höra av er ifall ni kommer med egen båt
och kan ordna med ledig plats för dom utan båt.
Om ni inte önskar att fiska kan man även komma och bara sällskapa
vid klubbstugan.
Dagen kommer även bjuda in till integration för våra nyanlända i
Tanums Kommun. Huvudarrangör är Öringsakademien.
Anmälan senast 2017-06-26 till:
Jonas Kristensson 070 489 01 76
Eller på www.Oringsakademien.se

Tisdag 18 Juli

Allsångsafton

Kl. 19:00
I klubbstugan

Sång och musik i sommarkvällen.
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
I klubbstugan

Dags för höstmys.
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
I klubbstugan

Svenska Sjöräddningssällskapet kommer och
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
I klubbstugan

Medlemsmöte.
Julsånger med lite gott till

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

Missa inte bankens

Instagramkonto!
Det finns två saker som vi brinner lite extra för på Sparbanken Tanum norra Bohuslän och föreningslivet som finns här! Vill du se mer av vad
som händer i trakterna samt hos föreningar som Väderöarnas Båtsällskap?
Då bör du följa vårt instagramkonto! Där blandar vi vackra naturbilder med
roliga fototävlingar och ”rapporter” från klubbar och kul evenemang. Självklart
lyfter vi även lokala eldsjälar från våra föreningar och tar kameran
med bakom kulisserna på banken.
Hoppas att vi ses på Insta!
/ En stolt huvudsponsor till Väderöarnas Båtsällskap

Telefon 0525/649 00

Tack
En ros till Vasco AB Fjällbacka som valde att ge oss ett ekonomiskt bidrag så att vi till
ett väldigt förmånligt pris kunna genomföra 3 st HLR utbildningar med hjärtstartare åt 18
utav våra medlemmar i Väderöarnas Båtsällskap, och Hamburgsund samhällsförening.

Hel

+
Hel Medlem

Hel Plus

Tilläggsförsäkrings
paket

Allrisk

Transport utanför
Norden

