
NR 1 Februari 2017

Årsmötet har varit och snart är det dax för våra 
båtar att komma i sjön..
Tack för ett bra årsmöte med hela 40 medlemmar som tog plats. Bifogad 
kommer årsmötets protokoll att finnas. Under årsmötet kom styrelsen 
med förslag till ändring i stadgarna utifrån medlemmars önskemål om 
delägarmedlemskap förslaget bifalldes och ett ytterligare medlemsmöte 
beslutades att kallas till och det kommer vara den 12 mars kl 10.00 i 
hamnen i samband med Vip öppning av arbetspass samt vaktpass .

Vill passa på och tacka en av våra allra äldsta medlemmar i medlem-
skapsår samt att personen gjort mycket för klubbe och blev i år he-
dersmedlem , Tom Gustafsson.

Nytt för i år angående bokning av stugor på midsommar 
Den 12 mars (vip öppning av vaktlistor)får alla som är intresserade att 
hyra stugan över midsommar dra ett nummer i hamnen och sedan kom-
mer stugorna lottas ut till de nummer som dras.

Varvslistor för upptag 
Även i år kommer vi hänga ut listor den 1 juni - 15 juni i klubbhuset så 
att du kan teckan intresse för varvsplats. Vi har ej varvasplats till alla 
båtar, glöm ej att teckna dig i tid.

 
Miljö
Resultatet från färgbotten mätningen som gjorts finns att ta del av, de som är intresserade av att veta hur deras 
båtbotten är kan kontakat miljöansvarig Lars-Åke på miljo@gbs.nu 

Årsplanering 
Vi var ett stort gäng som samlades den 4 februari, kul att flera medlemmar vill hjälpa till och vara funktionä-
rer, många kloka frågor diskuterades.

Vi syns i hamnen Camilla Gabrielli, Ordförande



Försäkring- Glöm att försäkra din båt 
-Alla medlemmar har en försäkring som täcker för olycksfall även när man vistas i klubben/holmen på 
fritiden. 
-För att gå vakt måste en vara medlem detta enligt stadgarna och för att försäkring ska gälla. Vid arbetspass 
behöver du vara medlem för att vår försäkring ska gälla, se till att din sambo/partner/delägare blir medlem 
för 200 kr/år , skicka ett mail med uppgifter om medlemskap till hamnkapten@gbs.nu 
--Fråga rätt person, vakt/arbetspass Mauricio 070-72 648 05, klubbholmen Johnny 070-6702349  hamnen 
Lasse 073-387 88 97, varvet Benny 072-7011114, klubbaktiviteter/fester Anki 070-006 67 37, ekonomi Ann 
073- 066 86 41 inlogg och övergripande Camilla 0707-17 40 17, styrelse arbete/ möten, motioner fråga 
Jessica 076 -25 18 776.
 

                                                       Hamnkapen Lasse informerar    
                                                        Årets planer för hamnen
                                                                  Vi har börjat arbetet med att lyfta bastun men pausar i väntan på              
                                                                  bättre is.
                                                                  Vi har riktat upp landgången från parkvägen till bryggdäcket.
                                                                  På årsmötet fick vi fullmakt att ev ersätta bryggan utanför bastun 
                                                                  med en pontonbrygga men vi har skjutit på köpet och försöker att 
rikta upp den befintliga brygga och lägga nytt virke. Under senvintern kommer vi installera de nya kame-
rorna i hamnen i god tid till öppnandet.Badstegarna skall kompletteras för att höja säkerheten i hamnen,
Byte av flottörer på en del bommar. Bastuaggregatet skall bytas.  Lamporna på bryggorna kommer att 
bytas till ledlampor. Målning av husen är aktuell.

Lasse Linderoth har tubbats till ytterligare ett år som hamnkapten men Mano Uniyal kommer att prakti-
sera som hamnkapten med tonvikt på det administrativa. Benny Ryttervik och Danne Lennmark ansva-
rar för det praktiska.

Vi har fått ett antal tomma hamnplatser som skall erbjudas till sökande i medlemskön och förhoppnings-
vis blir alla platser utnyttjade under våren.

Öppning av hamnen den 22 april :)

På onsdagar efter hamnöppning kan du alltid träffa hamnkapten på hamnkontoret kl 18-20



Sekreteraren informerar
”Den 4:e februari var det dags för vår planeringsdag och denna gång befann vi oss i vackra slottsmiljön 
Åkeshofsslott. Riktigt roligt att hela 18 personer närvarade!
Under dagen färdigställdes ett kalendarium för årets säsong samt åtgärdslistor för hamn och klubbhol-
me. För att ta del av kalendariumet så kommer den finnas tillgänglig på vår hemsida, www.gbs.nu inom 
snar framtid. Vill även informera att våra protokoll från samtliga styrelsemöten finns tillgängliga i en 
pärm som finns i klubbhuset i hamnen, för dem som vill läsa. 
 Informationsbrev kommer att skickas ut 4 ggr, februari, maj/juni, augusti och december. Bästa häls-
ningar Jessica

Vakt och arbetspass
 Vår vaktchef Mauricio meddelar att den 12 Mars är ni välkomna till hamnen för vakt och arbetspass 
bokning, kl 10.30-13.00 Mellan den 25 Mars och 9 april kan du boka  de arbets/vaktpass som fortfa-
rande är lediga via BAS,  du når medlemsregistret via  www.bas.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 9 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 sommar-
säsongen.    
Ny som medlem? Läs vår vaktinstruktion på hemsidan eller kom på vårt infomöte för nya medlemmar  
den 23maj.  Hälsningar Mauricio



Kalendarium 2017
                                                                             Tid                     Datum 
Mars 
Extrainkallat medlemsmöte i hamnen                                 10:00                                12 mars
Utlägg av vakt och arbetspasslistor i hamnen                      10:30-13.00          12 mars
Basken öppnas för bokning vaktpass/arbetspass                                      25 mars
April
Sjösättningslistor anslås på varvet                                                                 6 april 
Basken stängs f bokning av vaktpass/arbetspass                                       9 april
Första sjösättningen                                                                                           20 april
Öppning av hamnen                                                                                          22 april
Maj
Holmen öppnar                                                                                            13 maj
Sista sjösättningen                                                                                            21 maj
Medlemsinfo f nya medlemmar i hamnen                                      18:30            23 maj
Juni
Varvslista för Avisering av varvsplats finns i klubbhuset                                               1 juni
Sista dagen för anmälan till försommarfest                                                                    10 juni
Borttagning av varvslista                                                                               15 jun
Försommarfest                                                                                            17 juni 
Avisering av varvsavgifter                                                                                            slutet av juni
Augusti
Gemensam grill/kräftafton i hamnen                                                              26 augusti
Betalning av varvsplats                                                                           31 augusti
September
Information i klubben ”Om varvet och upptagning”                                   6 september
Teckningslistor för upptag anslås i varvet                                               14 september
Första upptagningen                                                                                       28 september 
Oktober
Holmen stängs                                                                                        14 oktober
Sista upptagningen                                                                                       22 oktober
Hamnen stängs                                                                                       28 oktober
November
Sista dagen för motioner till Årsmötet                                            29 november 
December
Avisering Medlems- och hamnavgifter                                  Början av december
Adventsfika                                                                                                                    3 december
Januari 2018                                                                                                  
Årsmöte                                                                                                   24 jan 2018
Sista bet.dag Medlems- och hamnavgift                                             31 januari 2018
Årsmöte  24 jan 2018
  



Kontaktuppgifter 
 
Styrelsen                       Namn                     Mobiltelefon e-post
Ordförande                     Camilla Gabrielli       0707-174017 ordforande@gbs.nu 
Kassör                                  Ann Ståhl                    0730-668641 kassor@gbs.nu 
Sekreterare                     Jessica Wollermo       076-2518776 sekreterare@gbs.nu
Hamnkapten                       Lars Linderoth       073-387 88 97 hamnkapten@gbs.nu 
Öfogde                                 Jonny Groth       070-6702349           ofogde@gbs.nu
Vaktchef                      Mauricio Chacana       070-726 48 05 vaktchef@gbs.nu
Klubbmästare                     Anki Carlsson       070-0066737 klubbmastare@gbs.nu 
vice klubbmästare               Yvonne Carlsson       070-7890136 
Hamnfogde.                     Daniel Lennmark       0709-580427 daniel.lenmark@gmail.com
Funktionärer   
2:e hamnkapten                  Manu Uniyali              070 4679076
V hamnkapten                     Benny Ryttervik       0727-01 11 14 vhamnkapten@gbs.nu
V öfogde                     Kay Österberg       0704-993975 
Vice  öfogde                     Jakob Badro       070-7448653 vofogde@gbs.nu 
v vaktchef                             Roger Fransson           0709927857
Varvsansvarig                     Bob Östman       0704-388714 bob.ostman@outlook.com
Webbmaster                     Eva Linderoth                                         webbmaster@gbs.nu
Valberedningen
Valber. smnkall       Michael Karlsson (Lalle)  073-0436390 ms.sillina@hotmail.se
Valberedning                    Denise Lenmark-Klinga  0737-097530 deniver@hotmail.com
Valberedningen       Tommy Mörth           073-9731188 tommy.morth@gmail.com
Revisorer
Revisor                    Lars Högström          070-5723284 lars.hogstrom@hkon.se
Revisor                    MajLis (Maja)            070-3504906 nilsson.uml@gmail.com
Funktionärer för IRS styrelse 
IRS-styrels / Klubbmästare  Bob Östman                                         bob.ostman@outlook.com
IRS-styrelse/ordförande       Benny Ryttervik                                         lagunamona@hotmail.com
IRS-styrelse suppl.          Pia Bergqvist                                         pia.seaside@gmail.com
IRS revisor                       MajLis (Maja)                                           nilsson.uml@gmail.com
Grimsta Båtsällskap (GBS)      08 - 898134    Bankgiro: 448 0307     Swish  nr 123 671 46 61.
Box 4459
165 16 Hässelby
Org.nr 802001-2483
www,gbs.nu
Hamnkontoret  öppet onsdagar kl 18-20 utom juli månad
Vi finns även på facebook -Grimsta båtsällskap-
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