Nr 1 2016

Årsmöte 2016
Tid: Fredagen den 11 mars kl. 19:00
Plats: Ljungskile Folkhögskola
http://www.ljungskile.fhsk.se/
Valdemar Svenssons väg
Ljungskile
I år är det årsmöte på västkusten och vi har åter valt den
kustnära Ljungskile folkhögskola som lokal.
Program
Vi inleder som vanligt med själva årsmötet varefter vi sätter
oss till bords för en tvårätters middag. Efter maten kommer
sjökapten Sören Johansson att berätta på temat fritidsseglare /
yrkessjöfart under den spännande rubriken:
"Golden Globe 2018 Race Around the World: skrot,
stormar och handelsfartyg resans utmaningar"

Anmälan
Priset för middagen är 250 kr per person och inkluderar mat och kaffe, dryck väljer och betalar var och en
för sig i samband med maten. Betalning till klubbens PG-konto skall göras senast 26 februari och gäller
som anmälan. Skicka gärna samtidigt ett e-brev till klubben@oeyc.org med uppgift om antal deltagare
och eventuell information om matallergi eller liknande. Eftersom restaurangen behöver ha besked om
antal deltagare i god tid är det viktigt att vi får in anmälan så snart som möjligt!
Boende
På folkhögskolan finns goda möjligheter att ordna övernattning för den som önskar det, se sista sidan.
Årmötesmaterial finns längre in i tidningen
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2016 ett nytt spännande år
Efter förra sommaren som åtminstone inledningsvis inte var speciellt trevlig hoppas vi naturligtvis på en
fin sommar i år. Sol, ljumma vindar gärna åt det håll som vi skall, varmt vatten, goa kvällar och lugna
nätter det är väl en del av vad vi önskar av säsongen. Vid planering av klubbverksamheten vågar vi inte
lite på att önskevädret infinner sig så ofta blir det att vi återanvänder säkra platser och aktiviteter som kan
fungera även i lite sämre väder. Under våren planerar vi några landbaserade, och därmed i princip
väderoberoende aktiviteter, se information längre in i tidningen. OBS, eftersom det kan hända att någon
aktivitet kommer upp plötsligt och då bara informeras om via e-post är det mycket viktigt att vi har
korrekt e-postadress till dig. I dag har vi ett fåtal medlemmar som inte anmält någon e-postadress och
ytterligare ett antal som har en e-postadress som inte fungerar. Du som har e-post men inte informerat om
den och du som har meddelat e-postadress men inte fått någon e-post på länge – skicka ett e-brev till
klubben@oeyc.org så att matrikeln kan uppdateras och du får den mest aktuella informationen.
Vår klubb är inte så stor, ca. 200 medlemmar utspridda över Sverige och med nästan 10% i övriga
Europa, det gör att det är svårt (omöjligt) att arrangera aktiviteter som alla kan deltaga i. Hittills har ju alla
träffar varit i trakterna kring Stockholm och Göteborg dels för att det är de områden som har flest
medlemmar och dels för att det råkar bo styrelsemedlemmar där. Men det finns fler områden med ett antal
medlemmar som skulle kunna träffas och diskutera båtteknik, segeltrim, färdmål eller annat av gemesamt
intresse. Det finns en matrikelfil på webben som är sorterad på postnummer, med hjälp av den hittar du
lätt andra medlemmar som bor i din närhet och kan kontakta dem för att ordna en träff, vill du i stället ha
hjälp att få fram kontaktuppgifter kan du kontakta mig.
Angående styrelsen är det så att vi nu sköter allt styrelsearbete via e-post, Skype och vanlig telefon, detta
innebär att det är möjligt att vara med i styrelsen eller aktiv på annat sätt oberoende av var man bor. Vill
du vara med att utveckla klubben? Ta då kontakt med valberedningen eller någon i styrelsen.
Som du redan bör ha sett hålls årsmötet åter på Ljungskile Folkhögskola, en härlig lokal med fin utsikt
över Ljungskileviken. Utöver den fina utsikten, traditionellt årsmöte och god mat kommer vi att få
intressanta berättelser på temat fritidsseglare och yrkessjöfart. Med segeltävlingen Golden Globe Race
2018 som bakgrund kommer Sören Johansson att delge oss en del av sina erfarenheter som befälhavare på
roro-fartyg och som OE32-seglare. Sören har sålt sin OE32 och nya ägaren kommer att deltaga i Golden
Globe Race, en kappsegling runt jorden där inga moderna navigationshjälpmedel är tillåtna.

Segla gôtt, vi kanske ses,

Leif
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Dagordning för årsmötet
1.

Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.

2.

Upprättande av röstlängd.

3.

Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll.

4.

Fråga om årsmötet är behörigen utlyst.

5.

Styrelsens verksamhetsberättelse inklusive ekonomisk redogörelse.

6.

Revisorernas berättelse.

7.

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret.

8.

Val av orförande och två ledamöter för två år.

9.

Val av revisor och revisorsuppleant för ett år. Revisorerna får ej vara ledamöter i föreningens styrelse
och behöver ej vara medlemmar i föreningen.

10. Val av två ledamöter i valberedningen för ett år.
11. Budget och fastställande av årsavgift.
12. Ärende som av styrelsen hänskjutits till årsmötet.
13. Ärende som anmälts till styrelsen minst sju dagar före årsmötet samt ärende som de röstberättigade
med minst en tredjedels majoritet beslutar ta upp på dagordningen.
Förslag till stadgeändring i §7:
Nuvarande text: Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll, beslut via telefon eller mejl
skall dokumenteras under särskild rubrik i föreningens Forum på webbsidan oeyc.org
Ny text: Vid styrelsens sammanträden ska protokoll föras. Eventuella beslut som fattas av styrelsen mellan
sammanträden ska dokumenteras och förvaras tillsammans med protokollen.
Verksamhetsberättelsen finns på nästa sida.
Årsredovisningen hittar du på webben under rubriken ”Årsmöteshandlingar” i menyn ”Medlemssidor”.

OE36 Caprice mellan Torekov och Valda Sandö 2015. Foto: Anders Lund
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OEYC - OEYC verksamhetsberättelse 2014
Styrelsen för OEYC har under verksamhetsåret 2014 bestått av
Ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Leif Lexell ( även medlemsmatrikel och ”Vi seglar”)
Lars Ljung (även västkustavdelning)
Lasse Tullstedt (även Stockholmsaktiviteter)
Marianne Heijbel (Stockholmsaktiviteter)
Lennart Johansson (Stockholmsaktiviteter)
Per Rosquist (västkustaktiviteter)

Adjungerad till styrelsen
Webbredaktör
Beppe Backlund
Även detta år har vi genomfört ett antal styrelsemöten via Skype. Metoden fungerar bra även om vi ibland råkat ut
för tekniska problem. E-post och telefon har naturligtvis också använts när det varit lämpligt.
Totala antalet medlemmar i klubben har under 2015 minskat något, matrikeln omfattar vid årsskiftet 205
medlemmar vilket är 3 färre än föregående år. Antalet registrerade båtar ligger dock kvar på 194 st. Tillflödet av
nya medlemmar får anses bra med 16 stycken i år. Vi fortsätter alltså att ha ett ganska stabilt medlemsantal.
Betalningsdisciplinen har varit den sämsta på många år, antalet som glömt betala för 2015 är hela 32 stycken. En
orsak kan vara att vi inte gått ut med några påminnelser i år.
På webben har det i år varit 20 548 besök. Detta är något lägre än föregående år. Totalt över ett antal år verkar
trenden vara något fallande vilket är lite överraskande då vi har moderniserat webben och hade hoppats att det
skulle medföra fler besök.
Facebook-gruppen som startades förra året har kommit igång och där kan man hitta information av varierande slag.
Flera medlemmar har skrivit om projekt som t.ex. motorbyte som troligen kan vara till hjälp för andra medlemmar
som har liknande planer. Gruppen omfattar nu 52 personer.
I ett tilltagande snöfall genomfördes årsmötet 2015 ombord på fartyget Segelkronan vid kaj på Skeppsholmen.
Knappt 30 personer deltog i mötet som avlöpte utan överraskningar. Mycket glädjande var att två danska
medlemmar var i Stockholm och deltog. Efter mötet berättade Hans och Anita Eklund om hur de under 17 år har
seglat runt på världshaven med sin OE32 Xora
Som vanligt har vi genomfört ett antal aktiviteter i Stockholmsområdet och på västkusten. I samarbete med
Sjöhistoriska museet hölls en välbesökt träff där Lars Granath från Hydrographica talade kring sjökort och
navigation. På västkusten försökte vi ha två båtträffar, en i mellersta Bohuslän och en i Göteborgs skärgård men
den senare fick ställas in på grund av för få deltagare. Genomgående för båtträffarna är att det varit få deltagare,
endast fyra båtar både i Stockholm och på västkusten.
Reportage från de flesta träffarna finns på webben.
Tidningen ”Vi Seglar” kom i år rutinmässigt ut med tre nummer. Innehållet i nr. 1 var som vanligt huvudsakligen
årsmötesmaterial kompletterat med lite övrigt material. Nr 2 kom ut i juni med årsmötesprotokoll, inbjudan till
sommarträffarna, utlysning av fototävling och reportage från träffar. Nr 3 blev ett julnummer med bl.a. reportage
från sommarens och höstens aktiviteter samt redovisning av resultatet från fototävlingen.
Till fototävlingen kom det in drygt 60 bilder. En vinnare korades och fick ett bokpris. Vinnande bild och de 12 som
kom därefter samlades i en bildkalender som skickades ut tillsammans med Vi Seglar nr 3.
Under slutet av sommaren kom det sorgliga budet att Biörn Johansson, klubbens förre ordförande under 20 år,
hade gått bort. Enligt Biörns önskan och klubbens tidigare praxis skänkte vi ett bidrag till Sjöräddningssällskapet i
stället för blommor till begravningen.
Styrelsen för OEYC 2015
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Höstträff i Skärhamn
Den blåsiga och lite kyliga lördagen i mitten å november samlades tio medlemmar vid Sjöfartsmuseet i
Skärhamn. Vi skulle titta på museet och sedan äta lunch tillsammans på restaurang Vatten vid
Akvarellmuseet. Vid Sjöfartsmuseet träffade vi vår guide Bengt Erik som sedan på härligt tjörnmål visade
samlingarna och berättade om vissa specielt intressnta föremål och hitorier som hade kopling till dessa.
Museet är inte stort men mycket innhållsrikt och Bengt Eriks levande beskrivningar gjorde att det blev ett
mycket intressant besök.
När vi lämnade museet fick vi möjlighet att gå ombord på Atene som liggar vid kaj en kort bit från
museet. Bengt Erik öppnade upp presseningen som täckte fartyget och drog fram landgången så att vi
kunde ta oss in. Där innanför möttes vi av ett mycket välhållet fartyg, vackert lackad överallt och på sina
ställen hade man börjat slipa för att lägga på ytterligare lite mer lack inför nästa säsong. Verkligen trevligt
att få titta genom denna fina skuta.
Åter på landbacken tackade vi Bengt Erik för visningen av museet och Atene och förflyttade oss till
lunchen på restaurang Vatten. Med utsikt över just vatten, dvs. en liten del av farleden utanför Skärhamn,
för några av oss och, tyvärr, en något besvärande lågt stående sol för några intog vi en mycket
välsmakande lunch.
Efter lunchen valde några att även besöka Akvarellmuseet och andra startade återresan mot hemmet. En
fin dag i skärgårdsmiljö var avslutad.
Vi som var med:
Lilian och Ralf Marek
Cajsa och Lars Ljung
Margareta Loren och Jan Alander
Birgitta och Leif Liljeberg
Eva och Leif Lexell

Text och bild: Leif Lexell

Bengt Erik hälsar oss välkomna

Margareta, Birgitta, Leif och Lars tittar runt

Besök på Atene
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Reportage från möte med Lasse Granath 2015
Onsdagkvällen den 11 november 2015 samlades hela 63 deltagare till ett intressant föredrag med Lasse
Granath, sjökartograf. I samarbete med Sjöhistoriska muséet och dess vänförening hade OEYC bjudit in
till höstens ostkustträff.

Föredrag med Lasse Granath, sjökartograf i Sjöhistoriskas nya fina lokal.
Lasse tog oss med ut i skärgården under rubriceringen ”törs du lita på sjökortet?”. Numera har vi svaret
på den frågan. Vi har fattat att vi måste vara noga med inställningarna på våra plottrar, att
zoomningslägena i en del program sorterar bort väsentlig information och att de flesta grunden finns med
på sjökorten. Men de ligger tyvärr fel ibland, undertecknad fick en rejäl tankeställare när jag insåg att en
passage på sommarens segling norr om Möja hade kunnat sluta i tvärstopp på 1,3 m djup. Grundet visade
sig ligga ca 100 m vid sidan om läget enligt sjökortet.
Vi fick också spännande insikter om namngivningen i sjökorten. Fiskaren ”Österman” intervjuades om
namnen på öarna och det var inte alltid som kartograferna uppfattade skärgårdsmålet. Namn som
”österskär” på en ö som ligger i väster är ologiskt, troligen är det rätta namnet ”hötterskär”. Ett skär där
man kunde skörda ”hötter”, dvs blåstång, för att använda som gödsel. Ett annat vanligt namn är
”Gjuskobben”, som inte alls är ett hem för fiskgjusen utan snarare en felstavning av Ljuskobben, ett
tillhåll för Ljusen – Silltruten.
Kul, tycker vi, att det blev så god uppslutning och ett STORT TACK till Sjöhistoriska för samarbetet!
/Lasse Tullstedt, vid tangenterna och bakom telefonkameran.

Se fler bilder på webben.
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OE Yacht Club of Scandinavia
Styrelse verksamhetsåret 2015
Leif Lexell
OE32 031-26 25 17
Ordförande, medlemsmatrikel
Lars Ljung
OE32 0522-212 13
Kassör, västkustaktiviteter 0706-45 12 13
Marianne Heijbel OE36 0708-80 02 24
Ledamot, ostkustaktiviteter
Lennart Johansson OE32 08-89 46 95
Ledamot, ostkustansvarig
Per Rosquist
OE32 031- 795 45 98
Ledamot, västkustaktiviteter
Lars Tullstedt
OE33 08-12 13 77 80
Sekreterare, ostkustaktiviteter
Föreningens adress:
Leif Lexell,
Bildsnidaregatan 3
415 07 Göteborg
Plusgiro:
84 81 37-6
OEYC account details:
IBAN: SE98 9500 0099 6042 0848 1376
BIC: NDEASESS
Webb:

www.oeyc.org

Klubbflaggan
Flaggan har blå text på vit botten och
formatet 27x20 cm. Den hissas i styrbords
sejnfall. När vi beställde nya flaggor kunde
vi genom goda kontakter inom klubben få
ett lägre pris av en ny leverantör, därför
kostar flaggan numera endast 125 kronor.
Beställ via klubbens PG 84 81 37-6 och ange
”kod 2”.

E-postadress
Har du meddelat rätt epostadress? Det mesta av
klubbinformationen går numera
ut via e-post. Vid viktig
uppdatering av webbsidorna
försöker vi skicka ut ett e-brev
med information om att det
kommit in något nytt. Därför är
det viktigt att vi har rätt epostadress
Annonsera
Du vet väl att man som medlem kan
annonsera gratis på vår webb? Sätt ihop
din annonstext och skicka den till vår
webmaster Beppe.
För tillfället finns två båtar till salu.
Gå in på webben och kolla!

Bygghandboken
Sören Oldebäcks fina bygghandböcker
för OE32, OE33 och OE36 är i format A4,
omfattar ca 100 sidor och innehåller
detaljerade skisser på båtarnas inredning
samt materialförteckningar. Handboken
kostar 150 kr + 50 kr för porto och
emballage.
Beställ via klubbens PG 84 81 37-6 och
ange ”kod 3, 4 eller 5”, beroende på
vilken bok du vill ha.
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Några tips:
För bokning av boende på Ljungskile folkhögskola i samband med årsmötet:
Kontakta STF Vandrarhem, de har både vandrarhem och hotell på folkhögskolan
Telefon 0522-68 69 90, E-post vandrarhem@ljungskile.org
eller kontakta konferensadministratören Kurs och Konferens tel 0522-68 69 70.
Postadress: Ljungskile folkhögskola, 459 80 Ljungskile
Gatuadress: Kavaljersgården, Valdemar Svenssons väg 11, Ljungskile

För att hålla sig uppdaterad:
Prenumerera på nyheter på webben:
Klicka på fältet Prenumerera

För att deltaga i diskussioner eller ställa frågor:
Gå med i klubbens Facebook-grupp
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