NR 1 Mars 2016
Det närmar sig...
.

Känns ju ganska härligt att det nu är enbart 2 månader kvar till sjösättning, eller vad
tycker ni? Självklart är det lite jobb som måste göras på båten, men tänk vad underbart när du sitter i din båt och den är i SJÖN, det finns inte många saker här i livet
som är bättre.
Vi startade året med årsmöte som var mycket välbesökt och det bjöds på en mycket
god smörgåstårta. Flera personer som gjort fantastiska insatser som styrelsemedlem
eller funktionär i klubben tackades av och jag vill framföra ett stort TACK till er
alla och det är; Mikael Kraft (sekreterare), Jonny Groth (öfogde), Tommy Svensson
(hamnfogde), Rune Sahlberg (Revisor), Tom Gustafsson och Bernt Olson-Lexing
(Valberedningen).

Sedan vill vi säga Grattis till dig Benny som blev GBS tredje hedersmedlem!

Vi hälsar alla nya styrelsemedlemmar, funktionärer, revisorer och ny valberedning välkommna till ett spännande samarbete. / Camilla ordförande
Bakre raden; Ny vaktchef Mauricio Chacana (ledamot styrelsen),
revisor Lars Högström, varvsansvarig Bob Östman (funktionär),
hamnkapten Lars Linderoth (ledamot styrelsen), ny i valberedning
Michael (Lalle) Karlsson, ny vice öfogde Kay Österberg (funktionär).
Främre raden; kassör Ann Ståhl, ny sekreterare Jessica Wollermo,
ny revisor Maj-Lis (Maja) Nilsson, ny i valberedningen Denise
Klinga-Lennmark, ny öfogde Yvonne Carlsson (ledamot styrelsen),
vice hamnkapten Benny Ryttervik (funktionär), klubbmästare Anki
Carlsson (ledamot styrelsen), liggande ordförande Camilla Gabrielli.
Frånvarande; ny vice öfogde Jacob Badro (suppleant styrelsen), ny
hamnfogde Daniel(Danne) Lenmark (suppleant styrelsen), ny valberedning Tommy Mörth och Jonny Groth.

Punkter på årsmötet

Som vanligt så var det flera punkter som togs upp på årsmötet men några som diskuterades extra mycket var varvet, försäkringsfrågor och motion från en medlem.
• Motionen handlade om delägarmedlemskap att det ska kunna vara likvärdigt
med familjemedlemskap - det var många förslag till förändringar som kom upp
och som vi i styrelsen ska fundera på och ta fram ett nytt förslag till delägarmedlemskap inför kommande medlemsmöte.
•

Plakett till Benny

Framtida planer för varvet från kommunen är bland annat en betalparkering som kommer införas under sommaren 2016 detta kan innebära att de
troligtvis kommer ta betalt för trailers som blir kvar under sommarhalvåret. Från och med i år får ABSOLUT inga båtar var kvar på varvet efter sista
sjösättningsdagen, båten kommer forslas bort och det kommer att leda till
att man inte kommer få någon varvsplats kommande år. Nya miljökrav från
Stockholmsstad kommer att innebära för varje båtägare att de behöver ha ett
miljöprotokoll för sin båt. Miljöprotokollet har sin grund i användandet av
bottenfärger.
Mer information om detta kommer vi få från IRS.

•

Försäkringsfrågor- vi har tidigare meddelat att vår klubbolycksfall försäkring ej gäller för icke
betalande medlemmar vid arbetspass. Detta diskuterades fram och tillbaka på årsmötet och vi
skulle ta reda på vad som gäller..
Detta säger Svenska sjö: - Svenska sjö meddelar att sedan januari 2016 har de ändrat sin klubbförsäkring och nedan ser ni vad som gäller. Det rosa markerade är nytt för i år, grundolycksfall
överst sedan den tilläggsförsäkring som vi tecknade förra året och den är helt ändrad.

OBS!!

När det gäller anhörig
så är det när man har
med sig någon i klubben och har du med
dig 3 anhöriga och alla
skadar sig så gäller
försäkringen för EN av
personerna.

Senaste nytt i styrelse arbetet

Även om det fortfarande känns som en bit kvar innan båtsäsongen startar, så är styrelsearbetet i full
gång. Lördagen den 6 februari hade vi den årliga styrelsekonferensdagen som denna gång genomfördes på en dagskryssning till Mariehamn, tur och retur.
Det som avhandlades under dagen var bland annat:
• Grovplanering av säsongen inklusive verksamhetskalender
• Årsplanering för Hamnen och Holmen inklusive
underhåll, renoveringar och arbetspass.
• Planering och fastläggande av kommande vaktsäsong.
• Förändring/uppdatering av information på hemsidan och i vårt välkomstbrev
• Ekonomiska frågor om nya betalningsätt; Swish och OCR - nummer, vi återkommer om detta
vid ett senare tillfälle.

Årets planer för hamnen

Hamnkaptenerna Lasse och Benny trodde att planeringen för hamnen kan fungera trots att den nya hamnfogden Danne inte kunde närvara.
Öppning av hamnen den 16 april.:)
I samband med öppningen skall bommarna längst ut på C-bryggan återmonteras efter att Bryggkompaniet
bytt virket. Bristen på säker is har åter saboterat lyftningen av bastun Bryggbelysningen kommer bytas till
ledljus - några stolpar i taget. De större arbeten som ska göras är renovering av toalett och tillhörande korridor, installation av övervakningskameror, besiktning av elanläggningen, service av Paddan och Bojekan,
anlägga flyttbara ramper till klubbhuset för att underlätta för personer med rullator eller rullstol. Vi gör
även inköp av en ny lastkärra och av verktyg.
Vi skall försöka få hjälp av Bryggkompaniet att laga
vågbrytaren i öster.
På onsdagar efter hamnöppning kan du alltid träffa
hamnkapten på hamnkontoret kl 18-20.
Välkomna till hamnen önskar Lasse, Benny och Danne.

Årets planer för holmen

Holmen öppnar den 14 maj
Detta år har vi förstärkt ansvar på Holmen med ytterligare en person, nu är det öfogde Yvonne och två Viceöfogdar Jacob och Kay som kommer se till att Holmen sköts, självklart alltid tillsammans med er medlemmar. Några av de arbeten som ska utföras är:
säkra upp grillarna och kamin för att barn inte ska bränna sig, byte av trasig gunga, flytta sandlådan, laga
taket till lusthuset, laga taket till verandan, renovera alla fönster på klubbhuset, diverse eljobb, bredare landgång, halkskydd och en räddningspelare på bryggan med livboj och båthake, fixa till förrådet och ordna en
arbetsbänk med verktyg tillgänglig för alla, renovering av vattenpump, införskaffning av bojar, nya madrasser
och en till latrintunna.
Vi får hoppas att säsongen bjuder på fint väder så att arbeten kan utföras för planerade arbetspass och att ni
kan njuta av holmen och boka stugor via BAS och kostnaden är 100 kr/ dygn.
Välkomna önskarYvonne, Jakob och Kay

Årets aktiviter för klubben

Klubbmästare Anki har flera spännande saker på gång hon startar upp med
korvgrillning i samband med vakt/arbetspass bokning lördag den 12 mars
kl 10.00-12.00. Vår trevliga försommarfest går av stapeln den 18 juni med
mat, dans, sång och lekar. Annat spännande som händer är Öppet hus
lördagen 27 augusti i samband med båtklubbarnas dag. Vi ordnar med
loppis för dig som vill sälja båt / fiskesaker eller hantverk och konst med
marint tema, på kvällen kör vi gemensam grillning, mer info kommer. Är du
musiker och vill förgylla denne dag, hör av dig till klubbmästaren.
Väl mött Anki

Vakt och arbetspass

12 mars läggs vakt och arbetspasslistor ut i hamnen mellan kl 10-12, välkomna!
Vill du få de arbetspass som passar dig bäst, kom och boka, samtidigt som du får träffa dina båtgrannar.
Vår nya vaktchef Mauricio meddelar att mellan den 16 Mars och 8 april kan du boka
de arbets/vaktpass som fortfarande är lediga via BAS, du når medlemsregistret
via www.batunionen.se sen loggar du in med de lösenord du fått.
Har du glömt ditt lösenord? Kontakta vaktchef eller ordförande.
Alla medlemmar bokar in sig för ett arbetspass per båt och två vaktpass per båt.
Har man inte bokat arbets/vaktpass innan den 8 april så blir man tilldelad dessa av
vaktchefen. Det kan hända att vissa medlemmar får gå upp till tre vaktpass detta för att
vi ska täcka med vakt hela sommarsäsongen.
Behöver du anlita lejdvakt så är det dessa personer du kan ringa;
Kay Österberg 0704-993975, Tommy Mörth 073-9731188, Denise Lenmark 0737-097530, Edvin Enimovic
070-450 22 06, Jan Thylin 0705-454059, Elias Badro 073-6876291, Kjell Gustavsson 070 - 250 21 80.
Ny som medlem? Läs vår vaktinstruktion på hemsidan eller kom på vårt infomöte för nya medlemmar
den 25 maj. Hälsningar Mauricio

Info från kassören

Än så länge inget nytt i momsfrågan från Stockholm stad om påslag av moms på våra båtplatser.
Nytt för i år när det gäller betalning i klubben är att man kommer kunna betala med
Swish när det gäller mindre summor såsom stughyra, vimpel, nycklar, gästavgifter, etc.
Vill upplysa alla om att det är bra om ni betalar in era fakturor i tid så att ni slipper de
extra administrativa kostnader som läggs på totalsumman. Tänk på att titta i skräp
posten om ni inte ser era fakturor som vi skickar i juni för varvsplats och i början av
d
december för hamnavgift och medlemskap. Hälsningar Ann

Sekreteraren informerar

Från och med denna säsong är jag styrelsens nya sekreterare, Jessica. Vill påminna
att på vår hemsida informerar vi om det som händer i klubben, det är vår primära
infokanal. Alla brevpost skickar jag så det är viktigt att vi har rätt adress till er,
likaså mail och telenummer, så missa inte att meddela oss via mail dina nya
uppgifter. I klubbhuset kan du alltid hitta våra senaste protokoll och annan
information som rör klubben. Informationsbrev kommer att skickas ut 4 ggr,
februari, maj/juni, augusti och december. Vi syns Jessica

Efterlysning av Miljöfunktionär

Vi söker dig medlem som har lust att bli klubbens miljöfunktionär, kontakta oss i styrelsen så kan vi
berätta mer vad det innebär.

Kalendarium 2016
Aktivitet
Tid
Utlägg av vakt och arbetspasslistor
10-12
BAS öppnas för bokning vaktpass/arbetspass		
April
Teckningslistor för Sjösättninganslå s i varvet
BAS stängs för bokning av vaktpass/arbetspass		
Öppning av hamnen
10.00
Sjösättningslistor anslås på varvet		
Första sjösättningen 		
Maj
Holmen öppnar		
Sista sjösättningen		
Medlemsinfo för nya medlemmar
18.30 -20.00
Juni
Försommarfest
18.00Avisering varvsavgift
Augusti
Båtklubbarnas dag med loppis
och öppet hus
10.30-14.00
Gemensam grillfest eller kräftfest
18.30
Betalning av varvsplats		
September
Information i klubben
”Om varvet och upptagning”
19.00
Teckningslistor för upptagning anslås i varvet		
Första upptagningen		
Oktober
Holmen stängs 		
Hamnen stängs		
Sista upptagningen		
November
Inga båtar får vara kvar i hamnen efter
December
Avisering av medlems- och hamnavgifter
Sista dagen för motioner till årsmötet		
Adventsfika
13.00-15.00
Januari 2017
Årsmöte
Sista bet.dag medlems- och hamnavgift		
Infoblad sänds ut		
mars, maj, aug/sept, nov/dec

Datum
12 mars
16 mars
7 april
8 april
16 april
7 april
21 april
14 maj
22 maj
25 maj
18 juni
Juni

27 augusti
27 augusti
31 augusti

7 september
15 september
29 september
1 oktober
22 oktober
23 oktober
15 november
December
2 december
4 december
sista veckan i Jan
31 januari 2017

Kontaktuppgifter
Styrelsen

Funktionär
Ordförande
Kassör
Sekreterare
Hamnkapten
Öfogde
Vice öfogde
Vaktchef
Klubbmästare
Hamnfogde.

Funktionärer

V hamnkapten
V öfogde
Varvsansvarig
Webbmaster

Valberedningen

Namn
Camilla Gabrielli
Ann Ståhl
Jessica Wollermo
Lars Linderoth
Yvonne Carlsson
Jakob Badro
Mauricio Chacana
Anki Carlsson
Daniel Lennmark
		
Benny Ryttervik
Kay Österberg
Bob Östman
Eva Linderoth

Mobiltelefon
0707-174017
0730-668641
076-2518776
073-387 88 97
070-7890136
070-7448653
070-726 48 05
070-0066737
0709-580427

e-post
ordforande@gbs.nu
kassor@gbs.nu
sekreterare@gbs.nu
hamnkapten@gbs.nu
ofogde@gbs.nu
vofogde@gbs.nu
vaktchef@gbs.nu
klubbmastare@gbs.nu
daniel.lenmark@gmail.com

0727-01 11 14
0704-993975
0704-388714

vhamnkapten@gbs.nu
bob.ostman@outlook.com
webbmaster@gbs.nu

Valber. smnkall
Valberedning
Valberedningen
Valberedningen

Michael Karlsson (Lalle) 073-0436390
Denise Lenmark-Klinga 0737-097530
Tommy Mörth
073-9731188
Jonny Groth
070-6702349

ms.sillina@hotmail.se
deniver@hotmail.com
tommy.morth@gmail.com
jonny.groth@outlook.com

Revisor
Revisor

Lars Högström
MajLis (Maja)

lars.hogstrom@hkon.se
maja.karlsen@gmail.com

Revisorer

Funktionärer för IRS styrelse
IRS-styrels / Klubbmästare
IRS-styrelse/ordförande
IRS-styrelse suppl.
IRS revisor

Bob Östman
Benny Ryttervik
Pia Bergqvist
MajLis (Maja)

070-5723284
070-3504906

bob.ostman@outlook.com
lagunamona@hotmail.com
pia.seaside@gmail.com
maja.karlsen@gmail.com

Grimsta Båtsällskap (GBS)
08 - 898134
Plusgiro: 55 23 15-4
Box 4459
165 16 Hässelby
www,gbs.nu
Hamnkontoret öppet onsdagar kl 18-20 utom juli månad
Vi finns även på facebook -Grimsta båtsällskap-

