Årsmötet

3 :e pris Hans Parmenberg

3 :e pris Fabian Wrede

Ny fototävling 2008
Vi inbjuder åter alla OEYC-medlemmar att deltaga i ny fototävling under denna sommar. Fotografera, digitalt eller traditionella pappersbilder, på temat ”I hamn” och skicka in bilderna till
webbredaktören senast den 31/12 2008. Max 10 bilder per deltagare. Digitala bilder skall vara i JPGformat 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.

OE-seglare på ostkusten!
Ska vi följa traditionerna och ha den sedvanliga sommarträffen på ostkusten även den här sommaren
2008?
Finns det någon eller några som är villiga att arrangera en sommarträff någonstans på ostkusten. Det
borde väl finnas någon som varit med de två senaste åren som tyckte att det var trevligt. Hans Parmenberg och Björn Bergström som har arrangerat 2006 och 2007 skrev i reportaget (som ni väl alla
har läst) vi lämnar över stafettpinnen till någon annan att arrangera 2008.
Det behöver inte alls vara komplicerat ju enklare desto bättre. Utse en plats, datum och klockslag,
resten bidrar alla trevliga OE-seglare med.
Stafettpinnen är er!
och en förhoppning att vi ses.
Du som arrangerar behöver bara skicka inbjudan om mötet till webmaster så publiceras den på webben, alla andra uppmanas hålla koll på vad som kommer upp där!
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Vi Seglar i miniformat
På årsmötet beslutades att vi skall dra ner på mängden information som skickas ut i pappersform eftersom allt
som varit med i tidningen de senaste åren tagits från webbsidorna. Webben kommer alltså fortsättningsvis att
vara den primära informationskanalen. Kortfattad information liknande detta blad kommer att skickas till dem
som inte anmält e-postadress. Dessa utskick kommer att göras högst tre gånger per år.

Medlemsavgift och matrikeln
Det här informationsbladet distribueras till alla som är medlemmar 2008 och även till dem som var
medlemmar 2007, 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. Lösenord till medlemssidorna där bl.a. matrikeln finns, ändrades under våren och alla som har betalat för 2008 skall ha fått information om detta. Har Du betalat och inte fått det nya lösenordet skall Du kontakta Leif Lexell
[leif.lexell@gmail.com].
Som Du väl vet är medlemsavgiften nu bara 100:- som betalas in till PG 84 81 37-6
Vi har också fått en betalning från en medlem som glömt skriva sitt namn, den verkar komma från ett personkonto som börjar på 51, kan det vara Du? Kontakta i så fall Lars Ljung [lcljung@swipnet.se] eller Leif Lexell
[leif.lexell@gmail.com] så får vi avgiften registrerad på rätt person.

Fototävlingen 2007
Bild: Elvabro AB

I år sätter vi kurs mot Marstrand den 30: e augusti för det traditionella sensommarmötet.
Programmet är inte fastställt ännu men vi räknar som vanligt med att de flesta deltagarna kommit
fram kring lunchtid, dvs. vid 13-tiden.

Till tävlingen sommaren 2007 kom det in 36 bidrag från ett antal fotografer. Efter sammanräkning av rösterna
var det fyra bilder som kom på de tre första platserna. De fyra bilderna var tagna av tre olika fotografer. Prislistan blev sålunda:
1. Hans Parmenberg
2. Maria Theander
3. Fabian Wrede
3. Hans Parmenberg

De vinnande bilderna ser Du nedan och på nästa sida.

Hendrik Wrede och Kai Åderman har lovat hjälpa till med arrangemanget och all information som
behövs kommer att skickas till deltagarna senast under augusti.
Kostnad för mat brukar ligga kring 100:- per person och betalas kontant när vi träffas.
Anmäl Dig gärna genast och helst före 20:e augusti till:
Leif Lexell,
tel. 031-26 25 17,
e-post: leif.lexell@gmail.com

Välkomna till Marstrand!
1:a pris Hans Parmenberg

Hälsningar
Hendrik, Kai och Leif
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2:a pris Maria Theander
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