V Ä R M D ÖV I K S
BÅTKLUBB

VBK nyhetsbrev 2015-03-23
Jag vill först och främst passa på att hälsa både nya och gamla medlemmar välkomna
till en ny båtsäsong, det blir ljusare och ljusare ute och snart är det dags för
sjösättning!
Här kommer lite matnyttig information om och från styrelsen, om vad som är på gång inom
den närmaste tiden:

1. 2015 års styrelse:
I förra veckan hölls ett konstituerande styrelsemöte, såhär ser styrelsen ut för det
närmaste året:
- Ordförande: Mats Göthlin (nyval på årsmötet)
- Vice ordförande: Bo Bladholm (omval på årsmötet)
- Kassör: Rusty Rose (omval)
- Sekreterare: Ulrica Ericson (nyval)
- Klubbmästare: Peter Skogblad (omval)
- Hamnkapten: Stefan Kolmodin (omval)
- Vice hamnkapten: Aleksi Heistola (nyval)
Vaktchef: Jörgen Hammarberg
Lagbasar:
- A Vakant, styrelsen tar fram nytt förslag
- B Martin Hammar
- C Christer Wickman
- D Anders Holmqvist
- E Richard Hedström
- Ilastning + klubbhus Micke Sjökvist
Viktiga telefonnummer:
Ordf. Mats Göthlin: 070-594 04 09
Hamnkapten Stefan Kolmodin: 0738-83 38 25
Vice hamnkapten Aleksi Heistola: 070-725 40 45
Vaktchef Jörgen Hammarberg: 073-254 63 61, vakt@varmdoviksbatklubb.se

2. Datum och tid för arbetsdagarna:
Datumen för vårens arbetsdagar är sedan tidigare publicerade på hemsidan:
- 28 mars kl 9-13
- 18 april kl 9-13
Som vanligt bjuds det på samkväm efter arbetsdagens slut den 28/3, ni som deltar
på arbetsdagen den 18/4 är naturligtvis varmt välkomna på samkvämet också.
Avprickning av närvarande kommer att ske mot medlemslistan. Uteblivet/ej utfört
arbetspass debiteras med 600:-.
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3. Hemsidan:
Kommer att inom kort vara mer uppdaterad med information om bl a klubbens
stadgar, protokoll från års- och styrelsemöten, priser för medlemskap, arbetsdagar
etc. Du kan också anmäla dig till vaktpass via en länk till BAS.

4. Tilldelad båtplats:
Nu i dagarna har fakturorna för medlemsavgifter mm skickats ut. Notera att numret på
den båtplats som du har tilldelats står på fakturan!

5. Aktuella uppgifter om försäkringsbolag:
Till alla nya medlemmar samt till er som har bytt båt det senaste året kommer här en
påminnelse om att skicka in uppgift på försäkringsbolag samt försäkringsnummer till
styrelsen. Uppgifterna mailas till info@varmdoviksbatklubb.se . Uppdatera gärna dina
uppgifter i BAS också!

6. Medlemsmatrikel:
På årsmötet diskuterades om vi ska ha en medlemsmatrikel. Då vi måste förhålla oss
till PUL (Person-Uppgifts-Lagen) behöver styrelsen medlemmarnas godkännande för
att få publicera deras personuppgifter.
De medlemmar som INTE vill vara med i matrikeln ombeds att höra av sig till
info@varmdoviksbatklubb.se och meddela detta senast den 30/4. Matrikeln kommer
därefter att sammanställas och skickas ut.

Med förhoppning om en lång och härlig båtsäsong i vackra Herrviken med omnejd!
Styrelsen genom Mats Göthlin & Ulrica Ericson
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