Nr 2 2007
Årsmöte med fängslande föredrag på Långholmen
Efter att blommor delats ut till de avgående
styrelseledamöterna och då sista klubbslaget klingat ut, var det dags att åter bege sig
en trappa ner för ytterligare en av aftonens
höjdpunkter, den mycket goda och rikliga
renskavsgrytan med tillbehör, fasta och
Den goda stämningen som skapats runt
middagsborden följde med när vi åter tog
trappan upp för att lyssna till Gösta af
Klint som höll en fängslande föredragning
till trevliga bilder från sin resa som jungman på ostindiefararen ”Götheborg” på
dess resa mellan Recife i Brasilien och
Kapstaden i Sydafrika. Här fick vi följa
den gamle sjöräven och officeren när han
klängde i vevlingarna och delade manskapsmäss och logement med idel 20åringar. Jag tror att många av åhörarna

De senaste årens trend med årsmöte i marin miljö följdes upp även i år då mötet
förlagts till Sjömansskolan på Långholmen
i Stockholm. Här hade klubben hyrt en
festlokal i havsnivå, där deltagarna först
samlades för mingel och kontakter mellan
vädersträcken. Inte mindre än sju representanter för den västliga avdelningen hade
nämligen tagit sig till Kungliga huvudstaden för att övervara 2007 års årsmöte, och
fick glädjen att bekanta sig med de 29 ostkustrepresentanterna.
När sherryn väl var urdrucken vandrade
församlingen en trappa upp, där årsmötesförhandlingarna smidigt klarades av under
ordförande Biörns klubba. Mötesprotokollet redovisas separat, men det kan här noteras att klubben har en så pass god ekonomi,
att mötet beslutade att för nästa år sänka
medlemsavgiften från 150 till 100 kr.
Tre nya styrelsemedlemmar valdes in, Bo
Lindgren och Hans Parmenberg efter avgående Leif Jansson och Folke Westling,
samt Jakob Alander till en ny styrelsepost
som webbredaktör.

önskat att de haft modet att själva följa
med på denna sannolikt mycket innehållsrika färd.

Med de nya invalen har nu styrelsen tre
ledamöter på västkusten, och tre på ostkusten, och det uttalades härifrån en tydlig
vilja att upprepa föra årets lyckade sommarmöte som då hölls på Tvären. Västkustavdelningen har redan fastlagt sitt
båtmöte till Klädesholmen.

När vi väl kommit fram till Kapstaden
hade klockan runnit iväg, så det var plötsligt dags att samla ihop lämningarna och
bege sig hem i natten efter ett välarrangerat
och givande möte. Vi riktar ett stort tack
till Maj-Britt och Biörn för deras stora insatser inför aftonen, och hoppas kunna
hälsa alla välkomna till nästa års begivenhet i Göteborg – eller?
Lars
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Årsberättelse för OE Yacht Club of Scandinavia verksamhetsåret 2006
Styrelsen för OEYC har under verksamhetsåret 2006 bestått av
Ordförande
Sekreterare
Ledamöter

Biörn Johansson
Folke Westling, (föreningsblad)
Leif Jansson
Leif Lexell, (medlemsmatrikel och västkustavdelning)
Lars Ljung, (bokföring och västkustavdelning)

Utom styrelsen har Jakob Alander fungerat som webmaster.
Även i år har styrelsearbetet handlagts per mail och telefon. Sekreteraren Folke Westling har under
året avyttrat sin båt och successivt förberett sin avgång ur styrelsen, vilket naturligtvis har påverkat
såväl styrelsearbetet som t.ex. utgivningen av klubbtidningen Vi Seglar.
Överförandet från Folke till Jakob av arbetet med hemsidan har fungerat mycket bra, och hemsidan
har under Jakobs domvärjo genomgått vissa förändringar. Bl.a. har ett nytt medlemsforum införts.
Intresset för hemsidan har varit fortsatt högt, antalet besök under året översteg 35000.
Föreningen har under 2006 ungefär behållit sitt medlemsantal och vi var vid årsskiftet186. Inflödet av
internationella medlemmar har fortsatt under året, och vi har nu 16 registrerade. Betalningsdisciplinen
vad avser medlemsavgiften kan fortfarande bli bättre.
Årsmöte hölls den 24 mars i Långedrags Segelsällskaps lokaler i Göteborg, och samlade ett 20-tal
medlemmar. Såväl ordföranden Biörn med maka som ytterligare medlemmar från Stockholm hade
glädjande nog hittat till Långedrag. De fick bl.a. tillfälle att lyssna till Marie Tilosius från Svenska
Fyrsällskapet, som berättade om den lilla fyrplatsen Gäveskär i Göteborgs hamninlopp.
Årsmötet utgjorde även Västkustavdelningens vårmöte, det västliga sommarmötet med båt gick av
stapeln på Åstol i sedvanlig (eller snarare osedvanligt kraftfull) kuling, och här gavs deltagarna bl.a.
tillfälle att under sakkunnig ledning lära sig allt om öns historia, natur och kultur. Den årliga Fars
dags-träffen samlade i år 30-talet deltagare i Eriksbergs vinsällskaps lokaler som där fick höra Hiltrud
och Lars Svensson berätta om OE32 Ramnoes seglingsäventyr till bl.a. Brasilien.
På Ostkusten hölls en mycket lyckad träff i Tvären den 12-13 augusti. Inte mindre än sex båtar hade
hörsammat inbjudan, en klar förbättring jämfört med de senast föregående åren, och rapporterna talar
tydligt om att denna träff gav mersmak. Ingen klubbträff har i övrigt arrangerats på ostkusten
Liksom förra året har klubben sålt 8 bygghandböcker och 21 flaggor. Nya flaggor har inköpts.
Föreningsbladet ”Vi Seglar” utkom 2006 med tre nummer. Vi kunde under året dock konstatera att
den neddragning i ambitionsnivå för bladet som aviserats, nu har börjat träda i kraft. Vi har fortfarande
inte kunnat installera någon ny redaktör efter Folke Westling, som tidigare aviserat sin avsikt att dra
sig tillbaka och nu sätter sina hot i verket. Styrelsen ber att i detta sammanhang få framföra ett tack till
Folke för hans insatser för såväl blad som hemsida under en följd av år.
För OEYC styrelse
Biörn Johansson

Lars Ljung
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OE Yacht Club of Scandinavia
Årsredovisning 2006-01-01--2006-12-31, Budget 2007 och 2008
Resultaträkning
Intäkter
Medlemsavgifter
Deltagaravgifter årsmöte
Deltagaravgifter klubbaftnar
Förs. bygghandböcker
Förs. flaggor
Övriga intäkter
Summa Intäkter
Kostnader
Prod. Vi Seglar
Prod bygghandböcker
Prod. övriga trycksaker
Inköp flaggor
Kostnader hemsida
Prod. Medlemsmatrikel
Kostnad årsmöte
Kostnad klubbträffar
Kontorsmateriel
Porto
Bankkostnader
Summa Kostnader

2005
28685
5700

Bg 2006
29000
3000
2000
3000
00
34000

2300
2150
2900
41735
7250

695

10000
500
250
10000
1375

9000
2562
0

9000
2000
500

2613

23364

3000
5000
2000
2000
29
4000
497
39000

5020
3111
200
3965
500
27224

2000
10000
6000
3000
200
4000
500
34400

18371

-5000

10234

100

7807
1345
1000
3732

Balansräkning
Tillgångar
Lager bygghandböcker
Lager flaggor
Postgiro
Summa tillgångar

1500

1500

875

Skulder och eget kapital
Ack. eget kapital
Avräkningskonton
Observationskonto
Redovisat resultat
Summa skulder och eget kap. 40222

Bg 2007
28000
3500
3000
2000
800
00
37300

9427
2000

410

Resultat

2006
28050
3520
3000
2398
490
00
37458

2890
37847
40222

46643
51033

22136
-285

40507
-33
325
10234

18371
51033
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Bg 2008
19000
3500
2000
800
28300

2000
500
2000
0
6000
3000
4000
22200
1100

Protokoll från årsmöte med OE Yacht Club of Scandinavia 2007-03-23
Mötet hölls i Sjömansskolans lokaler på Långholmen i Stockholm, 36 medlemmar deltog.
§1. Mötet godkände förslagen dagordning.
§2. Till ordförande för mötet valdes klubbens ordinarie ordförande Biörn Johansson och till sekreterare Lars Ljung.
§3. Röstlängd upprättades.
§4. Att justera mötesprotokollet utsågs Folke Westling och Leif Lexell.
§5. Mötet befanns vara behörigen utlyst via klubbens tidning och hemsida.
§6. Verksamhetsberättelsen för 2006 liksom den ekonomiska redogörelsen för verksamhetsåret hade utdelats till mötesdeltagarna. Efter enskild genomläsning av den förra och en kort genomgång av den senare godkändes dokumenten och
lades till handlingarna.
§7. Revisorernas berättelse upplästes.
§8. Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2006.
§9. Mötet beslutade enligt styrelsens förslag att webbredaktören skall ingå i styrelsen, vilket innebär att styrelsen utökas
med en ledamot.
§10. Till ordförande på två år omvaldes Biörn Johansson.
§11. Till ledamöter i styrelsen på två år efter Folke Westling och Leif Jansson, vilka valt att ställa sina platser till förfogande, nyvaldes Bo Lindgren och Hans Parmenberg.
§12. Till ledamot i styrelsen (webbredaktör) valdes Jakob Alander.
§13. Till revisor på ett år valdes Ralf Marek (nyval). Till revisorsuppleant på ett år valdes Lars-Göran Nordström (omval)
§14. Till ledamöter i valberedningen omvaldes Gunnar Agfors och Lennart Johansson.
§15. Förslag till budgetar för verksamhetsåren 2007 och 2008 hade utdelats tillsammans med den ekonomiska redovisningen. För 2007 innefattar budgeten en nyutgåva av klubbens tryckta matrikel samt en nytryckning av den informationsskrift om Olle Enderlein som klubben tillhandahåller.
Mötet godtog budgetförslagen liksom styrelsens förslag till oförändrad medlemsavgift (150 kr) för 2007, samt att avgiften för 2008 sänks till 100 kr. Sänkningen av avgiften baseras på klubbens goda likviditet (f.n >50000 kr) vilken tillåter
att vi har en budget med liten marginal. Det fastslogs också att det beslut som ett årsmöte fattar om medlemsavgift, generellt skall gälla nästkommande verksamhetsår.
Under diskussionerna framfördes från en klubbmedlem ett förslag om att styrelseledamöter bör kunna tillerkännas ersättning för utgifter för resor i samband med årsmöten etc. Det framkom att styrelseledamöterna i stor utsträckning är beredda att själva stå för sådana kostnader, men det konstaterades också att styrelsen har mandat att i förekommande fall besluta om eventuell ersättning.
§16. Tack från klubben framfördes till de avgående styrelseledamöterna Folke Westling och Leif Jansson, som förärades
varsin blomma.
§17. Då inga övriga frågor förelåg förklarade ordföranden mötet för avslutat
Vid protokollet

Lars Ljung

Justeras

Folke Westling
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Leif Lexell

Sommarträff på ostkusten 2007
Efter den lyckade sommarträffen förra året 2006 med hela sex deltagande båtar så gör vi det igen och
hoppas på ännu flera båtar. Vi önskar alla OE-seglare välkomna till sommarträff på Ostkusten i

Södermanlands skärgård lördagen den 11 augusti. Långösundet mellan Långön och Ringsön
position N58°45,16’ E17°28,15'.

Vi samlas under förmiddagen, eller kom när ni har möjlighet. Ta med fika och något till grillen och
naturligtvis det glada humöret. Vi kommer troligen att ha tillgång till Långö gamla skola om vädrets
makter inte är på vår sida. Vi hoppas ännu en gång på trevlig samvaro med gemensamma intressen.
Kontakta gärna oss.
Hälsningar
Hans Parmenberg
Björn Bergström

OE 36 Märtha
OE 36 Ariella

0706-95 24 75 (VHF 8SY 2945)
0706-86 33 50
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Skrivartävling
Alla OEYC-medlemmar inbjudes att deltaga i sommarens skrivartävling.
Skriv en berättelse som kan passa i "Vi seglar" och på webben, gärna med bilder
också. Max ca. två A4 sidor med 12-punkters text. Ämnet skall ha någon
anknytning till våra båtar eller båtliv. Skicka in berättelsen till webbredaktören
senast den 1/10 2007. Under hösten kommer alla berättelser att publiceras på
webben och en omröstning att arrangeras bland medlemmarna. Bidragen kommer
att publiceras anonymt, identifierade av ett nummer. En vinnare kommer att utses och prisutdelning
kommer att ske på årsmötet. När vinnaren är utsedd kommer författarna till alla bidrag att offentliggöras. Priset är en OEYC-vimpel. Åtminstone det vinnande bidraget kommer att publiceras i ”Vi
seglar”, redaktionen förbehåller sig alltså rätten till detta.

Fototävling
Vi inbjuder också alla OEYC-medlemmar att deltaga i sommarens
fototävling. Fotografera, digitalt eller traditionella pappersbilder, på
temat ”Båtsommar” och skicka in bilderna till webbredaktören senast
den 1/10 2007. Max 10 bilder per deltagare. Digitala bilder skall vara i
JPG-format och minst ha upplösningen 1024*768 pixlar. Under hösten kommer alla bilder att publiceras på webben och en omröstning att arrangeras bland medlemmarna. Bidragen kommer att publiceras anonymt, identifierade av ett nummer. En vinnare kommer att utses och prisutdelning kommer
att ske på årsmötet. När vinnaren är utsedd kommer fotograferna till alla bidrag att offentliggöras.
Priset är en OEYC-vimpel.

Vi hoppas att alla vill ta del av OEYC´s utbud!
Det här numret av tidningen distribueras till alla som är medlemmar 2007 och även till dem
som var medlemmar 2006, men som ännu inte hunnit eller kommit ihåg att betala medlemsavgiften i år. Vi tycker att en av klubbens viktigaste uppgifter är att värna om sammanhållningen, och det gör vi genom att ha tålamod med dem som slarvar och påminna igen, innan vi
stänger dörren. Den här påminnelsen är viktig, för snart kommer vi att byta lösenord till hemsidan, och vi kommer också att begränsa tillträdet till hemsidan ytterligare, så att det känns
riktigt värdefullt att vara medlem och tillgång till klubbens utbud. Allt för 150 kronor!

PG 84 81 37-6
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På västkusten fortsätter vi med temat kustkultur för våra sommarträffar. I år blir det sill och sillkonservering som kommer i blickpunkten.
Klädesholmen, en ö nästan lika tätbebyggd som Åstol, som vi var på förra året, men med en annorlunda historia och utveckling.
Vi samlas vid 13-tiden den 8/9 och förbereder oss för eftermiddagen.
Programmet är, som vanligt, hittills mycket preliminärt men kommer att omfatta besök på sillmuséet
och rundvandring på ön. Sören Johansson är vår värd och guide. Fram mot kvällen blir det gemensam måltid i Sörens hus.
För maten på lördagskvällen med lite tillbehör gissar vi att det blir en kostnad på ca. 100:-/person
som betalas på plats, dryck tar var och en med enligt egen smak.
Anmäl Dig snarast, dock senast 31:de augusti till:
Leif Lexell
Bildsnidaregatan 3
415 07 Göteborg
tel. 031 – 26 25 17
e-post: leif.lexell@home.se
Hälsningar
Sören J och Leif L
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OE Yacht Club of Scandinavia
Styrelse verksamhetsåret 2007
Biörn Johansson OE32
08-712 10 77
Ordförande
0702-48 35 35
Lars Ljung
OE32
0522-212 13
Kassör
0706-45 12 13
Leif Lexell
OE32
031-25 26 17
Medlemsmatrikel
0709-37 04 67
Jakob Alander OE36
0703-99 68 65
Webredaktör
Bo Lindgren
OE36
08-712 64 96
Ledamot
0733- 62 21 99
Hans Parmenberg OE36
0155-22 36 28
Ledamot
0706-95 24 75
Föreningens adress:
Biörn Johansson, Skolvägen 44
135 55 Tyresö
Plusgiro
84 81 37-6
Hemsida
www.oeyc.org

Leif och Oscar Lexell avseglar från Åstol efter
förra årets möte på västkusten

Annonsera
Du vet väl att man kan annonsera gratis på vår
hemsida? Vet du inte hur man gör- gå in och
läs, eller be webredaktören Jakob om hjälp!

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 300 kr inklusive
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.

Idag finns till salu: OE36, Mistinguette, Skotskena till självslående fock, riggdelar till
OE32 samt storsegel till d:o
Några vill köpa: Logg, mast till OE36 och
”prylar till OE32”. Gå in på hemsidan och
kolla!

Klubbflaggan
Flaggan har blå text på vit botten och formatet
27x20 cm. Den hissas i styrbords sejnfall. När
vi beställde nya flaggor förra året 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”.
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