
Årsmöte 
Väderöarnas Båtsällskap kallar medlemmar till årsmöte & 50 års 

firande av föreningen i klubbstugan, Hamburgsund 
 

Lördagen 2 juli 2022, kl 17:00 
 

Sedvanliga mötesförhandlingar.  

Efter mötet bjuder vi in till 50 års firande med räktallrik, västerbottenost och 

div tillbehör. Vin/öl/Alkoholfritt i baren med live musik. 150:- entré.  
 

Anmäl er till 50års festen genom: 
SMS/ring 070 489 01 76 eller maila anmalan@vaderoarnasbatsallskap.se 

 
 Dagordning: 

1. Mötet öppnas 
2. Mötets stadgeenliga utlysning 
3. Val av justerare 
4. Val av mötesordförande 
5. Val av mötessekreterare 
6. Godkännande av kallelse och dagordning 
7. Föregående mötesprotokoll 
8. Styrelsens verksamhetsberättelse 2021 
9. Ekonomisk redovisning 
10. Revisionsberättelse 
11. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
12. Fastställande om årsavgift 2023 
13. Val av styrelseledamöter 
14. Val av ordförande 
15. Val av revisorer 
16. Val av trivselkommitté 
17. Val av stugvärdar 
18. Val av valberedning 
19. Prislista uthyrning av klubbstuga & ramp 
20. Rapporter 
21. Aktiviteter 
22. Övriga frågor / Motioner 
23. Mötets avslutande 
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Väderöarnas Båtsällskap 
-Program 2022- 

Lördag 2 juli 

Tid: 17:00 
 
Pris: 150:-  
(Räktallrik med 
tillbehör, Paj, Kaffe 
& bakelse inkl 
underhållning) 

Årsmöte & 50 års firande 
Sedvanliga mötesförhandlingar där det bjuds på räktallrik inkl tillbehör, 
paj, kaffe & bakelse efter mötet. 
 
Öl, Vin & alkoholfritt finns att köpa i baren hela kvällen, och även möjlighet 
att inhandla klubbartiklar. 
 

Kommer även vara musikunderhållning, gästtalare och tält ute för mingel. 
 

- Glöm inte att skicka in era motioner innan 2 juni, dagordning 

kommer presenteras på anslag vid klubbstugan och på vår hemsida. 

Alla är välkomna till årsmötet gratis, men obligatorisk anmälan.  
 

Obligatorisk anmälan till räkfrossan & 50 års firandet senast 2022-06-16: 
Jonas Kristensson 070 489 01 76, anmalan@vaderoarnasbatsallskap.se 

Lördag 20 aug 
Plats: Hamburgsund 
- Väderöarna 
 
Pris: 595 :-  
Inkl Båttur T/R och 
lunch 
 

Meddela ev. allergier 
eller specialkost 

 

Båttur ut till Väderöarna 
Vi ska äntligen få besöka Väderöarna där det bjuds på en havsinspirerad 
lunch på värdshuset. 
Vi kommer även att göra ett besök uppe vid lotsutkiken. 
 

Det finns två alternativ: 
 
Alt 1: Från Hamburgsund 10:30, tillbaka 16:30 
Alt 2: Från Hamburgsund 12:00, tillbaka 16:00  - NÄSTAN FULLSATT- 
 

Begränsat antal platser, bokningen blir bindande. 
 

Obligatorisk anmälan senast 2022-08-01 
Jonas Kristensson 070 489 01 76, anmalan@vaderoarnasbatsallskap.se 

Lördag 15 okt 
Tid: 19:00 
Plats: VBS 
Klubbstuga 
 
Entre: 150 :-  
Inkl middag & 
underhållning 
 

Oktoberfest 
Vi bjuder in till oktoberfest med passande mat som tyska korvar, 
sauerkraut inkl tillbehör.  
Vi kommer lyssna till en Musikquiz med ”ompa-ompa” tema. 
 

I baren finns Vin, Öl & alkoholfritt att köpa under hela kvällen. 
 

Obligatorisk anmälan senast 2022-10-01: 
Jonas Kristensson 070 489 01 76, anmalan@vaderoarnasbatsallskap.se 

Lördag 3 
december 
Tid: Ej beslutat än. 
Plats: VBS 
Klubbstuga 

 

JULMARKNAD 
Klubbstugan öppnar upp och bjuder på värmande glögg och tillbehör. 
 
Man kommer även kunna passa på att handla klubbartiklar. 
 
Vår tipspromenad kommer att starta i centrum och avslutas vid 
klubbstugan där man lämnar in sin lapp. 

Reservation för eventuella ändringar i programmet.  

Mer löpande info finner ni på vår hemsida, Facebook och på våra infoskyltar på klubbstugan 

mailto:anmalan@vaderoarnasbatsallskap.se
mailto:anmalan@vaderoarnasbatsallskap.se
mailto:anmalan@vaderoarnasbatsallskap.se

