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Ordförandes ord:

Bästa klubbmedlemmar med familjer i Väderöarnas Båtsällskap.
Får önska er alla en god fortsättning på det nya året.
Styrelsen har precis satt ett programförslag för 2020 som kanske är lite magrare än vad det
brukar. Detta beror en del på att klubbstugan har en hög uthyrning åt kommunal
verksamhet, och att vi inte har en trivselkommitté förrän nu.
Men vi tror att dom aktiviteter vi fått ihop kommer bli alla tiders!
Vi skall även försöka att få till lite fler båtaktiviteter, men det är svårt att sätta ett specifikt
datum då det handlar mkt om väder och vind, så detta kommer vi att annonsera ut på vår
Facebook/hemsida och ev mailutskick.
Vi kan även presentera att ni nu kan anmäla er till våra kurser på vår hemsida, inga datum är
satta utan vi vill i första hand ta in er intresseanmälan för att sedan boka in kursledare och
sätta ett datum. Detta för att passa så många som möjligt.
Året som varit har gått bra för klubben, men stugan har haft en lägre belägring än tidigare år,
trots att kommun hyrt hos oss medans dom haft problem med lokaler i Hamburgsundskolan.
Vi kommer därför satsa lite mer kommande år på att annonsera om vår klubbstuga så att fler
vet om att den finns för uthyrning.
Klubbstugan fick under vår/sommar en helt ny uteplats, och nya sittplatser. Vi har en helt
magisk plats att sitta på och hoppas att fler kommer att få nytta av denna.
Vi fick äntligen in folk att tillsätta vår trivselkommitté, och det var i sista stund. Vi stod i
planerna att behöva ställa in alla kommande aktiviteter då vi inte hade några som kunde
ställa upp. Nu består den av ett trevligt gäng, och det finns alltid utrymme till fler till vår
styrelse/kommittéer, så hör gärna av er om ni är intresserade.
Under 2020 kommer föreningen tvingas byta Swishnummer, det gamla kommer därför inte
kunna gå att använda. Vi kommer placera ny info om detta under ”Information” I detta blad,
och vid vår båtramp.
Som tidigare år så vill vi rikta ett speciellt tack till alla våra sponsorer och samarbetspartners
som hjälper oss att få klubben att gå runt
Styrelsen, Trivselkommittén och stugvärdarna hälsar er hjärtligt välkomna till alla aktiviteter
Med Vänliga hälsningar
Jonas Kristensson
Ordförande

Information
Vår hemsida håller vi uppdaterad med aktuell information och program. Här finner ni alla era
medlemsförmåner, aktiviteter och även alla våra tidigare protokoll/utskick. Håll även gärna
koll på vår Facebook sida för löpande info.
På väggen vid klubbstugan så hänger alltid senaste information från oss.

Våra kontaktuppgifter:
Info@vaderoarnasbatsallskap.se
Vid allmänna frågor och bokning av klubbstugan kontakta oss här.
Ordforande@vaderoarnasbatsallskap.se
Mail till vår ordförande.
Sekreterare@vaderoarnasbatsallskap.se
Mail till vår sekreterare.
Web@vaderoarnasbatsallskap.se
Mail om ni har synpunkter/frågor om vår hemsida.
Medlem@vaderoarnasbatsallskap.se
Vid frågor kring erat medlemskap ber vi er kontakta via mail i första hand, och för akuta
ärende ringa våran medlemsansvarige.

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 2019/2020 men önskar att få detta i framtiden så anmäl er
till vårat mailutskick genom att kontakta oss på Medlem@vaderoarnasbatsallskap.se

Klubbstugan:

Vid frågor och bokning utav vår klubbstuga ber vi er att kontakta oss på
info@vaderoarnasbatsallskap.se
På vår hemsida ser ni i kalendern vilka datum som är lediga.

BankGiro & Swishnummer:

Bankgio: 5249-0026
Swish: 123 330 63 47 (OBS NYTT SWISHNUMMER)

Väderöarnas Båtsällskaps
Lördag 18 april

Tid: 18:00
Plats: VBS Klubbstuga

Årsmöte

Program 2020

Sedvanliga mötesförhandlingar där det bjuds på räkfrossa efter mötet.
Öl, Vin & alkoholfritt finns att köpa.
Glöm inte att skicka in era motioner i god tid innan.
Anmälan senast 2020-04-14 till räkfrossan:
Jonas Kristensson 070 489 01 76, info@vaderoarnasbatsallskap.se

Torsdag 30 april
Tid: 19:00
Plats: VBS Klubbstuga

Valborgsfirande

Kören sjunger in våren ute på altan tillsammans med vårtalet.
Korv och fika finns till försäljning.
Vid dåligt väder kan evenemangen tvingas att ställas in, håll er
uppdaterade på vår Facebook eller ring/maila oss på 070 489 01 76,
info@vaderoarnasbatsallskap.se

Söndag 28 juni
Tid: 11:00 – 15:00

Pris: 550:Inkl. båttur, lunch &
kaffe

M/S RAN – Exklusiv berättartur till Florö

Vi har möjlighet att göra legendariska Florö med ilandstigning på ön.
Göran, som också kör dom populära turerna med Soten, bjuder nu oss
ombord på deras nyförvärv M/S RAN som planeras att utgå ifrån Fjällbacka.
Ombord kommer vi utöver den trevliga berättarturen även att få lunch
serverat
-Begränsat med platser, anmälan är bindandeAnmälan senast 2020-06-01:
Jonas Kristensson 070 489 01 76, info@vaderoarnasbatsallskap.se

Lördag 11 juli

SommarQuiz

Entré: 200:Inkl. uppträdande &
middag

I pausen kommer det att serveras mat. Menyn presenteras på vår
Facebook.
Meddela ev. allergier
Öl, vin & alkoholfritt finns att köpa.

Tid: 19:00
Plats: VBS Klubbstuga

Trevlig Musikquiz från pojkarna ”Blue Andys” som kommer för att
underhålla.

Anmälan senast 2020-07-08:
Jonas Kristensson 070 489 01 76, info@vaderoarnasbatsallskap.se

Lördag 3 okt

Tid: 19:00
Plats: VBS Klubbstuga
Entré: 150 :Inkl. middag

Oktoberfest

Vi bjuder in till oktoberfest med tyska korvar, Ompa-Ompa musik, och allt
vad det kan innebära.
I baren finns Vin, Öl & alkoholfritt att köpa
Anmälan senast 2020-10-01:
Jonas Kristensson 070 489 01 76, info@vaderoarnasbatsallskap.se

Kursverksamhet

På vår hemsida har vi nu lanserat möjligheten att anmäla sitt intresse till våra kurser.
Vi har b.la:
- ECDIS/Plotter
- Ekolod
- HLR Utbildning
- HLR utbildning med hjärtstartare
- Fartygsbefäl Klass VIII
- VHF Kurs
Om du saknar någon kurs så hör av er till oss via mail.
När tillräckligt många intressenter kommit in så bokar vi kursledare och sätter ett datum som skall
passa dom flesta.

Övriga aktiviteter

Föreningen planerar även gemensamma fisketurer, poängpromenader till havs, strandstädning och
liknande.
Vi uppmuntrar även alla medlemmar att höra av er med egna idéer eller när man själv skal ut för att
skapa gemensamma träffar.
Annonsering för detta kommer ske på vår Facebook, hemsida och mailutskick.
Reservation för eventuella ändringar i programmet.
Mer löpande info finner ni på vår hemsida, Facebook och på våra infoskyltar på
klubbstugan/Ica Skutan.

Medlemsförmåner 2020
Som medlem i Väderöarnas Båtsällskap finns ett flertal förmåner. Här följer några exempel:
•

Tidningen Båtliv 6 nummer per år.

•

Klubbstugan Möjlighet att hyra vår fina och välutrustade klubbstuga.

•

Aktiviteer Trevliga aktiviteter året om.

•

Svenska Sjö Möjlighet ges att teckna en förmånlig båtförsäkring i båtorganisationens
eget försäkringsbolag.

•

Svenska Båtunionen I och med att klubben tillhör Svenska Båtunionen har vi rätt till
alla deras medlemserbjudande.

•

Västkustens Båtförbund Tack vare medlemskapet i Svenska Båtunionen har vi som
medlemmar i Väderöarnas Båtsällskap även möjlighet att ta del av alla deras
medlemsförmåner.

•

Svensk Båtutbildning.se Här får ni 15% rabatt på kurser och utbildningar som
exempelvis kustskepparintyget, båtkörkort, VHF-kurs, förarintyg och även
distanskurser. Mer info finns på deras hemsida, www.batutbildning.se

•

Rocad Båtar utför de flesta reparationer och underhåll av båtar. De har även ett
brett sortiment att beställa utrustning/reservdelar ifrån och är auktoriserad på Suzuki
båtmotorer. De erbjuder även förmånligt pris på vinterförvaring i Kungshamn och
krymplasttäckning av båtar. Ring Anders för att höra vad för erbjudande som passar
just dig, 076 – 164 86 98.

•

GBM Marin AB Erbjuder medlemspriser på olika produkter i sitt sortiment. GBM
kommer även att ha tidsbegränsade erbjudande på vissa varor som kommer
publiceras på vår hemsida och Facebook. GBMs butik hittar ni i Havstenssund.

•

Nordens Skeppshandel Erbjuder bland annat våra medlemmar 15% rabatt på
båttillbehör.

•

BoatSecure Erbjuder just nu våra medlemmar 40% rabatt på BoatSecures startpaket.
Rabattkod: BSKVÄDERÖ. För mer information se deras hemsida, www.boatsecure.se.

•

West Coast Fishing Som medlem i Väderöarnas Båtsällskap har ni 10% rabatt på alla
fiskeredskap (ange rabattkod Launch10).
Vid köp av hummeragn erhålls 15% rabatt per hink och 20% vid köp av fler än fyra
hinkar

•

HM Fastighetsservice & Hamburgö Café & kiosk Specialerbjudande på vissa utvalda
produkter till dig som medlem i Väderöarnas Båtsällskap. Håll utkik på vår Facebook
sida eller kontakta oss för aktuellt erbjudande.

Väderöarnas Båtsällskaps Klubbstuga
Vår fina och välbesökta klubbstuga som ligger med utsikt ut över sundet i Hamburgsund har
ett fullt utrustat kök. Lokalen har sittplatser för 48 personer och lämpar sig lika bra till
bröllop/fest, som till kurser.
Vårat nya kök är utrustad med porslin, glas, kaffekoppar, bestick och helt nya vitvaror. Här
finner du dubbla kylskåp, frys, induktionsspis, mikrovågsugn, dubbla kaffebryggare och
industridiskmaskin.
Stugan är även utrustad med städutrustning så att ni snabbt och lätt kan lämna den i det
skick ni övertog stugan i.
Det går att hyra datorprojektor och ljudanläggning.
I anslutning till klubbstugan finns en stor altan med utsikt över sundet.
Välkommen att kontakta någon av våra stugvärdar för bokning eller frågor.

Prislista 2020
Måndag till torsdag:
Fredag:
Lördag (till efterföljande dag kl.12.00):
Söndag:

450 kr/dag
650 kr
850 kr
550 kr

Tillgång från kl 18.00 kvällen före hyrd dag:

100 kr

(Förutsätter att stugan är ledig)

Medlemsrabatt: - 100kr per dag
Hyra projektor:

100 kr

Hyra ljudanläggning:

100 kr

Städning:

1 000 kr

Diskning:

500 kr

Medlemskap hos Väderöarnas Båtsällskap 2020: 150 kr
Sjösättningsrampen: 50 kr

Webshop/Klubbartiklar:
På vår hemsida finner ni vår Webshop där man har möjligheter att köpa våra klubbartiklar
samtidigt som man stöttar föreningen ekonomiskt.
Fram till sista mars så bjuder vi även på 25 % rabatt på vår webshop.
Använd rabattkoden: VBMedlem25

Kampanj
Vaderoarna2020

YachtSafe och redKnows
blir ett!

Nu: 2240 sek
Ord. Pris 2995 sek

Nu: 1680 sek
Ord. Pris 2250 sek

Skicka din beställning till
info@vetel.se
Ange värdekod Vaderoarna2020.
Erbjudandet gäller t.om. 29 feb 2020.
Priserna som visas är inkl moms.
GSM- & Serviceabonnemang tillkommer

” Tillsammans skapar
vi Sveriges bästa
båtförsä kringar”
Erik, en av våra 247 000 delägare.

Svenska Sjö ägs av båtägarorganisationerna och som medlem i en båtklubb, ansluten till Svenska
Båtunionen, är du en av våra delägare. Det ger dig direkta fördelar som lägre premie, mer omfattande
villkor som du dessutom kan vara med och påverka. Du har även möjlighet till resultatbonus om du
har din båt försäkrad hos oss.
Genom Svenska Sjö och din båtklubb har du också en olycksfallsförsäkring som gäller när du vistas
på din båtklubb, på klubbens hemmavatten eller deltar i en aktivitet anordnad av klubben, som till
exempel sjösättning. Försäkringen ingår i din medlemsavgift.

6 skäl att välja Svenska Sjö
1. Du får mer trygghet med omfattande villkor och båtkunnig personal
2. Du får lägre premier
3. Du får lägre självrisk vid skadefrihet, du kan t o m få noll i stöldsjälvrisk om din
båtklubb vidtagit stöldförebyggande åtgärder
4. Du kan får resultatbonus – I år delar vi ut närmare 6,4 miljoner
5. Du stödjer din båtklubb
6. Du kan vara med och påverka

Försäkringarna för dig som klubbmedlem är Hel medlem och Hel Plus medlem. Det är viktigt att du
fyller i namnet på din båtklubb. Du får 10 % rabatt plus att din klubb då får 100 kr av oss om du
tecknar försäkringen.
Ring oss gärna på 010-490 49 00 eller gå in på www.svenskasjo.se om du vill veta mer.
Välkommen
Båtvännerna på Svenska Sjö

Ledande
Ledandespecialister
specialisterpå
påbåtförsäkring
båtförsäkringsedan
sedan1967.
1967.
Ägs
Ägsoch
ochdrivs
drivsav
avSveriges
Sverigesorganiserade
organiseradebåtägare.
båtägare.

Svenska Sjö AB, Västerhamnsplan 2, 185 31 Vaxholm | info@svenskasjo.se | Telefon: 010-490 49 00

