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Ordförandes ord: 
 

Bästa klubbmedlemmar med familjer i Väderöarnas Båtsällskap. 
 
Vilken underbar start vi fått på årets väder, men nu måtte det allt komma lite regn innan vårat växtliv 
torkar ut helt och som det verkar så är det nära. Men notera ordet ”lite” regn! 
 
Vi har precis avslutat ett lyckat årsmöte tillsammans med 50-tal medlemmar, färska och fina räkor från 
Hamburgsunds Fisk och skaldjur samt en härlig stämning i klubbstugan. Solen strålade och värmde gott 
för oss alla. 
 
Det var lite dystert däremot då några utav våra eldsjälar som varit med oss i många år lämnade 
trivselkommittén. Tack Eva, Sören och Ulla för alla år och hoppas att ni nu får testa på att njuta utav våra 
kommande sammankomster. Även ett tack till Marcus som lämnar sin roll som ledamot och som ansvarat 
för medlemsregistret. 
 
Nu är vi mitt inne i båtsäsongen och trafiken börjar tätna ute på sjön. Vi vill påminna er alla om att ta er 
tid och kolla över våra medlemserbjudande/rabatter för där finns det mycket att finna. Och är ni osäkra på 
något så kan ni alltid kontakta någon i styrelse. Det kan vara allt ifrån bra pris på båt färg, flytvästar eller 
reparationer. 
 
 
Sommaren i klubben drar vi igång ordentligt nu i juli. Vi börjar med att vi sjunger in den tillsammans 
under den traditionsenliga Allsångsafton med lokala spelemän. Strax därefter kommer vår sommarfest 
med Janne Bark från Musselbaren som berättar om vad som gör musslor till något så speciellt. Dessa 
musslor kommer han grilla direkt ute på vår veranda. 
 
Vad som sker till hösten får ni kolla i vårat program, för just nu tycker jag att vi faktiskt njuter lite extra 
utav att vi har sommar.! 
 
 
Jag tycker även att ni skall ta er en titt på vår nya hemsida, där vi har öppnat en webbshop. Tänk på att 
klubben får en fin provision för sålda varor som stärker klubbens varumärke. 
 
Klubben jobbar även nu med att få in lite nytt folk till våra kommittéer, och vi har väldigt roligt ihop så 
gör oss sällskap. Kanske är du duktig på dator/telefon och kan hjälpa oss att ta emot bokningar på 
klubbstugan? Det är inget avancerat utan man använder enbart en Google kalender. Du kan väll fundera 
om du, eller kanske känner du någon som hade passat in hos oss?  
 
Det är även snart dags att sätta ett nytt program för 2019 så hör av er med intressanta förslag på kurser, 
föreläsare eller aktiviteter. 
 
 
Styrelsen, Trivselkommittén och stugvärdarna hälsar er hjärtligt välkomna till samtliga aktiviteter 
 
 
 
Med Vänliga hälsningar 

Jonas Kristensson 
Ordförande 
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Information 
 

Inför 2018 så har vi introducerat en ny uppdaterad hemsida där vi löpande lägger upp aktuella 
medlemsförmåner, aktiviteter och alla våra utskick.  
Håll gärna koll på vår Facebook och på väggen vid klubbstugan där finner ni alltid senaste 
information och uppdateringar.  
 

Medlemsfrågor 
Om ni har någon fråga som berör ert medlemskap så ber vi er att alltid i första hand vända er till 
vår mailadress som är Medlem@vaderoarnasbatsallskap.se. 
 
Vid akuta frågor finner ni våra kontaktuppgifter i detta utskick under ”konstituerande styrelse”, 
eller på vår hemsida. 
 
Att vi ber er att i första hand kontakta oss via mail är att det förenklar för den ansvariga då vi inte 
alltid har möjlighet att kolla upp medlemskap eller liknande direkt och att vi ibland kan vara på 
resande fot och svårt att ta anteckningar om ärendet. 

 

Klubbstugan 
Köket i klubbstugan har blivit totalrenoverat och är nu utrustad med dubbla ugnar, induktionsspis 
och en praktisk bardisk för servering, allt för att göra stugan mer attraktiv att hyra för 
middagsbjudningar/fester. 
 

Anmäl er till vårat nyhetsbrev 
Vi försöker att hålla er uppdaterade inför aktiviteter och medlemserbjudande, och detta gör vi bl.a 
via mail.  
Om ni inte fått något mail under 2017/2018 men önskar att få detta i framtiden så anmäl er till 
vårat mailutskick genom att kontakta oss på Medlem@vaderoarnasbatsallskap.se 

Notera att det ev. kan bli förändringar i vårt program, och då går vi alltid ut med 

information via mail. 
 

Aktiviteter 
Alla våra aktiviteter för 2018 har vi anmälan till (förutom medlemsmötet i december). 
Under 2018 så anmäler man sig via Jonas genom att SMS/ringa 070 489 01 76, eller via mail 
Info@vaderoarnasbatsallskap.se 
 
Då vi har serveringstillstånd för slutet sällskap så måste man skrivas upp på anmälningslistan för 
att få entré, och om man inte har anmält sig så får vi inte släppa in personen på tillställningen. 
Om ni är osäkra på ifall ni anmält er så är det bara att ni hör av er till oss. 

 

Webshop 
Vi har nu en ny Webshop där ni kan handla våra klubbartiklar. Om ni önskar hjälp med att 
beställa så kontakta oss. Webshoppen är ett samarbete med Supportex som ger oss en provision 
per såld enhet. På detta sätt slipper klubben sitta på ett lager som både kan bli gammalt och är en 
onödig kostnad. 



 

 

 

 

 

 

 

Hej Klubbvänner! 

 

 

Rapport från Väderöarnas Båtsällskap: 

 

 Ordförandes ord 

 Medlemsinformation 

 Årsmötesprotokoll 

 Konstituerande styrelse 

 Sommaren och höstens program 

 Prislista klubbstugan 

 Tack 

 Svenska Sjö - Annons 
 

 

Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning ligger inom kort på vår hemsida: 

www.vaderoarnasbatsallskap.se 

 

 

Önskar ni få dem i pappersform, kontakta någon i styrelsen. 
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Protokoll fört vid årsmöte med Väderöarnas Båtsällskap 2018-06-09. 
 
§1    Mötets öppnande 
Mötet öppnades av ordförande Jonas Kristensson som hälsade alla medlemmar  välkomna, samt förklarade 
dagens möte för öppnat. 
 
§2     Mötets stadgeenliga utlysning 
Årsmötets stadgeenliga utlysning föredrogs och godkändes. 
 
§3     Val av justerare 
Till protokolljusterare valdes Anita Hakeröd och Lars-Ivar Ödbrant. 
 
§4     Val av mötesordförande 
Till årsmötesordförande valdes Jonas Kristensson. 
 
§5    Val av mötessekreterare 
Till årsmötessekreterare valdes Christian Oscarsson. 
 
§6    Godkännande av kallelse och dagordning 
Ordföranden presenterade kallelse och dagordning, vilka godkändes av mötet. 
 
§7     Föregående mötesprotokoll 
Protokoll fört vid medlemsmöte 2017-12-05 gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna. 
 
§8     Styrelsens verksamhetsberättelse 2017 
Ordförande 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 finns på VBS-hemsida. 
 
§10    Revisionsberättelse 
Revisor Jörgen Wollbratt redogjorde för revisionsberättelsen och föreslog för årsmötet att ge styrelsen 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret. 
 
§11     Beslut om styrelsens ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
Mötet godkände styrelsens ansvarsfrihet för verksamhetsåret. 
 
§12     Fastställande om årsavgift 
Styrelsen föreslår en oförändrad årsavgift på 150 kr får år 2019.  
Förslaget fastslogs av årsmötet. 
 
§13     Val av styrelseledamöter 
Kvarstående ledamöter på 1 år: Anita Bergdahl och Ulf Grändsjö. 
Nyval 2 år: Jimmy Kristensson 
Omval 2 år: Petter Alm, Christian Oscarsson, Ingrid Johansson och Mikael Ejdesör. 
Årsmötet fastslog förslaget. 
 
§14     Val av ordförande 
Omval 1 år: Jonas Kristensson 
Årsmötet fastslog förslaget. 
 
§15     Val av revisorer 
Valberedningen föreslår Jörgen Wollbratt och Anders Olevik på 1 år. 
Årsmötet fastslog förslaget. 
 



§16    Val av trivselkommitté 
Kvarstående kommitté på 1 år: Christer Rydebrink, Mona Rydebrink och Eva Svensson. 
Nyval kommitté på 2 år: Björn Wärngård, Mona-Lisa Rönnblom och Lars-Olof Rönnblom. 
Årsmötet fastslog förslaget. 
 
§17     Val av stugvärdar 
Kvarstående kommitté på 1 år: Ulf Grändsjö 
Nyval kommitté på 2 år: Björn Wärngård och Ingemar Bergdahl 
Årsmötet fastslog förslaget. 
 
§18     Val av valberedning 
Omval på 2 år: Ingemar Bergdahl och Kjell Olausson 
Nyval på 2 år: Jan Kristiansson och Kurt-Bertil Blomqvist 
Årsmötet fastslog förslaget. 
 
§19     Prislista uthyrning av klubbstuga 
Ordförande gick igenom styrelsens förslag som godkändes av årsmötet. 
 
§20     Rapporter 
- Väderöarnas Båtsällskap har öppnat en Webshop som man finner via vår hemsida för klubbartiklar. Hör av er 
ifall ni önskar hjälp med att beställa. 
- Totalrenovering utav köket avklarad tack vare sponsorer, goda samarbetspartners och frivilliga arbetare. 
Klubbstugans el har också säkrats upp. 
- VBS har numera ett serveringstillstånd för klubbstugan och dess uteplats. Detta då kraven stärkts vid 
försäljning utav alkohol. Pga detta serveringstillstånd har vi fått höja priset för vin/öl 
 
§21     Aktiviteter 
Ordföranden presenterade kommande aktiviteter under 2018 
Lördag 21 Juli - Allsångsafton 
Lördag 1 September - Sommarfest 
Lördag 3 Oktober - Höstfest 
Måndag 5 november - Berättarkväll 
Onsdag 17 December - Medlemsmöte (Flyttat datum) 
På grund av att vi nu har serveringstillstånd krävs det anmälan på alla våra aktiviteter. 
 
§22     Övriga frågor/motioner 
Styrelsen föreslår en större stadgeändring som ordförande gick igenom.  
Årsmötet godkände detta förslag. 
 
§23     Mötet avslutas 
Ordförande tackade samtliga närvarande och avslutade årsmötet. 
I samband med mötets avslutande avtackades avgående Eva Karlsson, Sören Karlsson, Ulla Sörqvist och Marcus 
Trahms. 
Därefter bjöds samtliga att ta för sig av den traditionella räkfrossan. 
 
 
 
 
 
 
Sekreterare   Ordförande   Justerare   Justerare 
Christian Oscarsson  Jonas Kristensson  Lars-Ivar Ödbrant  Anita Hakeröd 
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Vid konstituerande styrelsemöte har den nya styrelsen 2018 fått följande utseende: 

Funktion Namn Telefon E-mail 
Ordförande Jonas Kristensson 070 489 01 76 ordförande@vaderoarnasbatsallskap.se 
Vice Ordförande Petter Alm 072 233 73 35 Petter@kroghjalp.se 
Sekreterare Christian Oscarsson 070 553 67 12 Sekreterare@vaderoarnasbatsallskap.se 
Kassör Ingrid Johansson 0523 539 55 Ingjoh45@gmail.com 
Ledamot  Jimmy Kristensson 070 299 66 44 Jimmy.kristensson@braxel.se 
Ledamot Ulf Grändsjö 070 393 86 94 Ulf.Grandsjo@hotmail.se 
Ledamot Anita Bergdahl 0525 332 72 ab@hamburgsund.com 
Ledamot Mikael Ejdesör 070 332 26 93 Mikael@Ejdesor.com 

    
 

Funktion Namn Kontakt Info 
Försäkringsansvar Ulf Grändsjö 070 393 86 94   

Ulf.Grandsjo@hotmail.se 
Kontaktperson vid frågor kring ”Svenska 
Sjö”. 

Medlemsregister Jimmy Kristensson 070 299 66 44 
medlem@vaderoarnasbatsallskap.se 

Kontaktperson vid frågor kring ditt 
medlemskap. 

Hemsida Mikael Ejdesör 070 332 26 93 Mikael@Ejdesor.com Kontaktperson gällande hemsidan. 
Brandskydd- & säkerhet Ulf Grändsjö 070 393 86 94   

Ulf.Grandsjo@hotmail.se 
Kontaktperson och ansvarig för 
kontinuerlig kontroll utav klubbstugans 
brandsläckare, brandvarnare, 
brandfiltar, plåster etc. 

GDPR-ansvarig Anita Bergdahl 0525 332 72 
ab@hamburgsund.com 

Kontaktperson gällande frågor kring 
föreningens GDPR policy 

    
 

Funktion Namn Telefon E-mail 
Trivselkommittén Christer Rydebrink 

(Sammankallande) 
070 822 47 83 
0525 346 16 

christerrydebrink@gmail.com 

”- Mona-Lisa Rönnblom 070 536 73 56 monalisa.roennblom@gmail.com  
”- Lars-Olof Rönnblom 070 238 30 54 larsolof.roennblom@gmail.com  
”- Mona Rydebrink 076 890 28 11 mc.rydebrin@gmail.com 
”- Eva Svensson 073 664 37 83 Svenssonem52@gmail.com 
”- Björn Wärngård 073 362 60 70 warngardbjorn@gmail.com 
Trivselkommittén - 
Extraresurs 

Ulla Sörqvist 0525 334 12 Ulla@sorqvist.net 

Trivselkommittén - 
Extraresurs 

Klas Ericsson 0525 332 02 varvsklas@gmail.com 

Trivselkommittén - 
Extraresurs 

Ann-Britt Brodin 070 546 90 88 
073 141 50 58 

 

    
 

Funktion Namn Telefon E-mail 
Stugvärd Ulf Grändsjö 

(Sammankallande) 
070 393 86 94 Ulf.Grandsjo@hotmail.se 

”- Ingemar Bergdahl 070 553 45 66 Bergdahl@hamburgsund.com 
”- Björn Wärngård 073 362 60 70 warngardbjorn@gmail.com 
    
 

Funktion Namn Telefon E-mail 
Revisor Jörgen Wollbratt 070 542 92 30 jorgen.wollbratt@gmail.com 
”- Anders Olevik 070 591 20 92 anders.olevik@chemanatuo.com 
    
 

Funktion Namn Telefon E-mail 
Valberedning Kjell Olausson 072 207 56 00 Kjell.Olauson@gmail.com 

 
”- Ingemar Bergdahl 

(sammankallande) 
0525 332 72 
070 553 45 66 

bergdahl@hamburgsund.com 

”- Jan Kristiansson 070  669 13 40 laila-jank@telia.com 
”- Bertil Blomqvist 070 570 73 44 gbblomqvist@gmail.com 
    
 



VBS Klubbaktiviteter sommar och höst 2018 
 

 
Lördag 21 juli 
Kl. 19:00 
Klubbstugan 
 
Entré:  50:- inkl. mat 

 

Allsångsafton 
Sång och musik i sommarkvällen. 
Lättare förtäring och dryck till försäljning 
 
Anmälan senast 2018-07-19 till: 
Jonas Kristensson 070 489 01 76 
Info@vaderoarnasbatsallskap.se 

 

 
Lördag 1 september 
Kl. 18:00 
Klubbstugan 
 
Entré:  200: - inkl. mat 
 

 

Sommarfest 
Janne Bark från Musselbaren kommer till oss 
och steker på havets läckerheter direkt ute på 
altan. Vi får även höra lite om deras arbete med 
musslor och havets andra godbitar. 
 
Anmälan senast 2018-08-27 till: 
Jonas Kristensson 070 489 01 76 
Info@vaderoarnasbatsallskap.se 

 

 
Lördag 6 oktober 
Kl. 19:00 
Klubbstugan 
 
Entré:  150: - inkl. mat 
 

 

Höstfest 
Vi bjuder in hösten ihop med musik från Patrik 
Wingård, dryck och förtäring i goda vänners lag 
 
Anmälan senast 2018-10-01 till: 
Jonas Kristensson 070 489 01 76 
Info@vaderoarnasbatsallskap.se 

 

 
Måndag 5 november 
Kl. 18:00 
Klubbstugan 
 
Entré: 150:- inkl ölprovning 
 

 

Berättarkväll 
Grebbestads bryggeri kommer och berättar om 
sin verksamhet och om ölframställning 
tillsammans med en ölprovning med 3 olika 
sorters öl.   Begränsat med platser 
 
Anmälan senast 2018-11-01 till: 
Jonas Kristensson 070 489 01 76 
Info@vaderoarnasbatsallskap.se 

 
 

 
Tisdag 17 december 
Kl. 19:00 
Klubbstugan 

 

Medlemsmöte 
Adventsmys i klubbstugan med medlemsmöte, 
julsånger och passande tilltugg 
Kom och sjung in julen i klubbstugan. 

 

Reservation för eventuella ändringar i programmet. 
Mer löpande info på vår hemsida, Facebook och vid infoskylten på klubbstugan. 



Uthyrning av Väderöarnas Båtsällskaps Klubbstuga. 
 

 

Prislista 2018 
 

Stugan är utrustad för ca: 50 personer. 

Se om den är ledig under ”bokningskalender” på hemsidan. 
 
 

Tillägg för ej medlem   +100 kr 

 
 
Måndag till torsdag    350 kr/dag  
 
Fredag     550 kr  
 
Lördag (till efterföljande dag kl.12.00)  750 kr  
 
Söndag    450 kr  
 
Tillgång från kl 18.00 kvällen före hyrd dag 100 kr  
(Förutsätter att stugan är ledig) 
 

 
 
Hyra projektor    100 kr  
Hyra ljudanläggning    100 kr  
 
Städning efter uthyrning erbjuds för  500 kr  
Diskning erbjuds för    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 
 

 



Tack! 
Under den senaste tiden så har föreningen lagt ned mycket tid, pengar och arbete med att 
gå över och förnya klubbstugan och dess utrustning. Vi har fått oss ett helt nytt kök, gått 

över stora delar utav all el och samtidigt en ny luftvärmepump har installerats.  
Vi har även fått en helt nyrenoverad flytbrygga, ny bössa för betalning och nya skyltar till 

rampen. 
 

Allt detta har vi klarat av tack vare goda samarbetspartners, sponsorer och ideella 
eldsjälar som värnar om föreningen. 

 
Vissa företag har alltid stått oss nära och hjälpt oss när det behövs med kort varsel. 

 
Det finns många att nämna men några som vi gärna ger en extra ros till är 

 
 

Joreds postformning 

Sylves Elektriska 

Derome Trä Tanum 

Sotenäs Trä 

Elektrolux Home Munkedal 

Golvfocus Hamburgsund 

Hamburgsunds Fisk och skaldjur 

Swede Ship Composit AB 

HM Fastighetsservice 

Nordbloms Trycksaker 

Sparbanken Tanum 
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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 ju delägare i 
Svenska Sjö och det ger dig direkta fördelar som mer omfattande villkor, resultatbonus för 
medlemmar och smidig skadereglering. Och här har vi nu blivit ännu lite bättre. Hela 9 av 10 
är mycket nöjda med hur vi hanterar skadeärenden. 

Så du kan lugnt gå in på www.svenskasjo.se om du vill veta mer eller räkna ut din premie.

” Tillsammans  
 skapar vi  
 Sveriges bästa 
 båtförsäkringar” 
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Erik, världsmästare på väg mot  
toppen i F1, kund och en av våra  
247 000 delägare.


