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Årsmötet 13/3 
Vi tackar för uppslutningen på årsmötet den gångna veckan. Klubbhuset var fullt med folk, härligt att se 
ett så stort engagemang för vår fina klubb! Förutom formalian biföll årsmötet styrelsens förslag om att 
söka bygglov för en ny brygga utanför A-bryggan, samt förslaget att styrelsemedlemmar befrias från 
vaktplikt. Klubbmästare Peter Skogblad avgick ur styrelsen och avtackades för sina insatser. Jörgen 
Hammarberg valdes in i styrelsen. 
På efterföljande konstituerande styrelsemöte beslutades om dessa förändringar i styrelsen: 
 - Jörgen Hammarberg ersätter Rusty Rose som kassör. 
 - Rusty tar över uppdraget som vice hamnkapten från Aleksi Heistola, som blir klubbmästare. 

Årsmötesprotokoll och tillhörande handlingar skickas ut i separat mail. Handlingarna finns även på 
hemsidan under fliken Dokument (länk till sidan finner du här). 

Fortsatt arbete med ny brygga 
Styrelsen tackar för förtroendet att jobba vidare med en ny brygga. Den nya bryggan är tänkt att rymma 
drygt 20 nya platser, och blir ett välkommet tillskott i hamnen som är i det närmaste full. Styrelsen 
planerar nu för fullt för att ta fram ritningar och underlag till kommunen. Vi återkommer löpande under 
året med information om hur processen fortlöper. 

Vårens arbetsdagar – 8 april inställt! 
En ny brygga kommer kräva en del arbete av medlemmarna, även om det mesta köps av 
bryggtillverkaren. Tanken är att vi själva bygger förlängning av landfästet mm. Därför ser vi ett behov av 
att ”spara” på arbetsplikten tills vi vet om och när bryggan byggs. I vår kommer vi därför bara ha en 
arbetsdag den 22 april, därför ställs arbetsdagen den 8 april in. Vice hamnkapten Rusty och 
klubbmästare Aleksi ansvarar för arbetsdagarna, och de återkommer med mer info senare i vår. 

Bokning av vaktpass 
- Ett pass per båt i sjön är det som gäller, ni ska vara minst två personer per pass av säkerhetsskäl. 
- T o m kl 15 söndag 26 mars finns bokningskalendern i klubbhuset där ni kan fylla i önskat datum.  
- Under perioden 1-30/4 kan man boka sitt vaktpass på nätet, via Båtunionens hemsida (BAS-

inloggningen). Instruktioner om hur detta görs finns på hemsidan – länk hittar du här. 

Sjösättning – kom-ihåg 
Då det snart är dags för sjösättning vill vi påminna om att det inte är tillåtet för medlemmar att låna ut 
sin bomnyckel till icke medlemmar. Otillåten utlåning utgör grund för uteslutning ur klubben. 
 
Icke medlemmar kan hyra bomnyckel och tillgång till sjösättningsrampen för 300kr. Om du har bekanta 
som vill sjösätta hos oss, be dem kontakta hamnkapten Stefan Kolmodin via 
info@varmdoviksbatklubb.se för lån av nyckel.  
 

Det var allt för nu – ha en fin vår. Vi ses i viken! 

Styrelsen // Mats, Bosse, Ulrica, Jörgen, Stefan, Rusty, Aleksi & Oskar 


