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Årsmöte 2017 
 

 
 

 

I år hålls årsmötet åter i Stockholm och nu mycket centalt på Kungsholmen.  
 

 
 
 

Program 

Vi prövar i år lite nya grepp med årsmöte på en lördag och huvudsakligen under eftermiddagen. När alla 

har kommit vid 16-tiden komer vi att få en visning av den pågående utställningen på Nordens Ljus och 

information om verksamheten. Utställningen heter ”HRÆVARELDUR” och det är 28 isländska grafiker 

som ställer ut i Galleriet och Aktersalongen. 

 

Efter visningen börjar årsmötet och någon gång mellan 18:00 och 18:30 sätter vi oss till bords för 

buffémiddagen som innehåller rätter från såväl sjö som land med fisk, nöt och fågel. 

 

Anmälan 

Priset för middagen är 300 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 (84 81 37-6, kod 6) skall göras senast 15 mars och gäller som anmälan. 

Skicka gärna samtidigt ett e-brev till klubben@oeyc.org med uppgift om namn 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! 
 
 

 

 

Segla gôtt, vi kanske ses, 

Leif 

Tid: Lördag 2017-03-25  kl. 16:00 

Plats: Nordens Ljus 

Kungsholms strand 125 

Årmötesmaterial finns längre in i tidningen 

 

Gångväg från T-bana Fridhemsplan 

mailto:klubben@oeyc.org
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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 tre 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. 

 

Verksamhetsberättelsen finns på nästa sida.  

 

Årsredovisningen hittar du senare på webben under rubriken ”Årsmöteshandlingar” i menyn ”Medlemssidor”. 

 

 

 

Medelmsavgiften 

 

Du glömmer väl inte att betala medlemsavgiften? 

 

Den är oförändrad, 100:-, och skall enligt stadgarna vara betalad senast 31/3. 

 

Betala till plusgirokonto 84 81 37-6. 

 

Vid betalning från utlandet gäller:   

OEYC account details 

IBAN: SE98 9500 0099 6042 0848 1376 

BIC:   NDEASESS  

http://www.oeyc.org/?page_id=466
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OEYC verksamhetsberättelse 2016 
 

Styrelsen för OEYC har under verksamhetsåret 2016 bestått av 
 

Ordförande Leif Lexell ( även medlemsmatrikel och ”Vi seglar”) 

Kassör Bengt Guvå 

Sekreterare  Lasse Tullstedt (även Stockholmsaktiviteter) 

Ledamot Marianne Heijbel (Stockholmsaktiviteter) 

Webbredaktör Beppe Backlund 

Ledamot Per Rosquist (västkustaktiviteter) 
 

Tre protokollförda styrelsemöten via Skype har hållits under verksamhetsåret. Metoden fungerar bra även 

om vi ibland råkat ut för tekniska problem. Ett antal frågor har hanterats enbart via E-post och telefon när 

det varit lämpligt. 
 

Totala antalet medlemmar i klubben har under 2016 minskat något, matrikeln omfattar vid årsskiftet 183 

medlemmar vilket är 22 färre än föregående år. En orsak är att många som inte betalade medlemsavgift 

förra året inte heller gjorde det i år och efter påminnelse antog vi då att de har lämnat klubben. Ett antal 

medlemmar har också meddelat att de ville lämna klubben, oftast för att de sålt båten. Antalet registrerade 

båtar var 173 st. Tillflödet av nya medlemmar får anses bra med 11 stycken i år. Vi fortsätter alltså att ha 

ett ganska stabilt medlemsantal. Betalningsdisciplinen har varit ganska bra, vid årsskiftet saknades 

medlemsavgiften från endast 5 medlemmar.  
 

På webben har det i år varit 21 645 besök det är ca. 1100 fler än året innan vilket är mycket glädjande. 

Möjligheten att prenumerera på nyheter på webben utnyttjas nu av 71 personer. 

I Facebook-gruppen har det varit ökande aktivitet. En god blandning av frågor, information, 

seglingsfilmer och andra korta inlägg av aktuellt slag. Gruppen omfattar nu 79 personer och det är både 

kunskaper och erfarenheter som sprids samtidigt som det även ges möjlighet till socialt utbyte 

medlemmar emellan. 
 

Årsmötet 2016 genomfördes på folkhögskolan i Ljungskile. 23 personer deltog i mötet som avlöpte utan 

överraskningar. Även i år deltog ett danskt par som kombinerade årsmötet med en miniresa i Bohuslän. 

Under kvällen talade Sören Johansson om den kommande jordenruntkappseglingen ”Golden Globe 2018 

Race Around the World” som startar 2018 och där den norske klubbmedlemmen Are Wiig kommer att 

deltaga med den OE32 han köpt av Sören. 
 

Som vanligt har vi genomfört ett antal aktiviteter i Stockholmsområdet och på västkusten. På båtmässan 

”Allt för sjön” i Stockholm arrangerades en ganska välbesökt träff. Eftersom klubben firade jubileum, 40 

år, genomfördes en ganska stor aktivitet i Gränna under hösten. Mer än 40 personer representerande över 

20 båtar deltog. På båda kusterna genomfördes sommarträffar. 5 båtar på Dyrön och 9 båtar (10 

besättningar) i Kyrkviken.  
 

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 

behandlade bl.a. jubiléet och hade reportage från sommarens aktiviteter. 
 

Till årets fototävling kom endast ett fåtal bilder och vi beslutade därför att inte utse någon vinnare. En 

bildkalender togs fram med bilder från några styrelsemedlemmar. 
 
 

 

Styrelsen för OEYC 2016 
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OE-klubbens 40-årsjubileum 
 

OEYC fyllde 40 under 2016. En aktningsvärd ålder, som firades med jubileum i Gränna under  

en helg på senhösten. Lördag 19 november var vi 46 medlemmar som slöt upp till en  

gemensam lunch på anrika Gyllene Uttern, strax söder om Gränna. Klubbens snygga  

jubileumskeps delades ut under lunchen. Passar perfekt som avskärmning mot all sol som  

det kommer att bli i sommar!  

 

Efter lunchen drog sällskapet vidare till Grenna museum och 

utställningen om Andrées försök att nå nordpolen med ballong år 

1897. Ballongfararna förolyckades tyvärr men återfanns på obebodda 

Vitön 1930 tillsammans med mängder av expeditionsutrustning, som 

nu finns i museet. En tankeväckande utställning om mänsklig 

äventyrslystnad – och dårskap. Vår guide hette Andrea, vilket roade 

åtminstone någon i sällskapet.  

 

Via ett studiebesök på polkagrisfabriken vidtog incheckning på pittoreska 

Grenna hotell och förberedelser inför kvällens middag. Vid halvsju var det 

samling med fördrink inför middagen och ett intensivt minglande med stöd 

av mingelbingo. Under tiden hade hotellet dukat upp till fest i matsalen. 

Slumpens skördar och några gamla kortlekar spred ut oss hyfsat väl 

blandade vid borden. Ordförande Leif höll tal till föremålet för högtiden. 

Lars Ljung och Håkan Skogstjärna ackompanjerade till några väl valda 

båtlåtar mellan tuggorna.  
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Efter en välbehövlig sömn samlades vi 

till frukost. De flesta hade också hakat 

på söndagens program, som tog oss 

över till Visingsö med bilfärjan. 

Medlemmen Östen Johansson, boende 

på Visingsö, hade ordnat med ett besök 

i den unika Brahekyrkan och föredrag 

av färjeskepparen på Visingsö. I 

Brahekyrkan har tiden stått still sedan 

slutet av 1600-talet, berättade vår 

kunnige guide Leif Wetterö. Efter 

besöket i kyrkan tog vi oss vidare i 

bilkonvojen upp till Visingsö Hotell där 

färjeskepparen Jan-Olof Moberg gav 

oss en inblick i sjöfarten på Vättern. 

Från den tid då Visingsö var Sveriges 

maktcentrum till nutid, när makten har 

flyttats till en annan ö mitt i 

Stockholms ström. 

 

Text:  40-årsfestkommittén Marianne 

Heijbel och Lasse Tullstedt 

 

Foto:  Håkan och Moyrah Skogstjärna 

 

 

 

 

 
 

Teknisk träff 
 

Är du i närheten av Stenungsund den 20 mars?  

Då kan du deltaga i vårens tekniska träff mellan kl. 18:30 - 21:30 i Styrmansrummet i Kulturhuset 

Fregatten i Stenungsund. 

Vad vi skall diskutera styrs av deltagarna och det är naturligtvis mycket bra om jag får diskussionsförslag 

i samband med att du anmäler dig. Men ämnen som kommer upp under träffen tar vi ju upp också om det 

anses intressant. 

Under kvällen kommer vi att fika till självkostnadspris (ca. 50:-/pers). 

För att veta hur många som kommer och hur mycket fika som skall beställas behöver jag ha in din 

anmälan till e-post klubben@oeyc.org senast 13/3. 

 

Hälsningar 

              Leif 

mailto:klubben@oeyc.org
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OE Yacht Club of Scandinavia 
Styrelse verksamhetsåret 2016  

 
Leif Lexell OE32 031-26 25 17 

Ordförande, medlemsmatrikel  

Bengt Guvå OE36 08-550 626 49  

Kassör  070-365 38 51  
Marianne Heijbel OE36 0708-80 02 24 

Ledamot, ostkustaktiviteter 

Beppe Backlund  OE32  08-571 684 92  

Webbansvarig   070-480 22 78  
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 e-
postadress? 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 e-
postadress 
 
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. 

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. 

 

Klubbkepsen 
Kepsen som togs fram till 40 årsjubileet 

finns nu att köpa. Kepsen är mörkblå med 

vit broderad logotyp mitt fram. Bak är det 

ett justeringsband 

med 

kardborrelåsning. 

Den kostar 125:-. 

Beställ via klubbens 

PG 84 81 37-6 och 

ange ”kod 7”. 
 


