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Årsmöte 2018
Tid: Lördagen den 17 mars kl. 18:00
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 tvårättersmiddag.
Efter maten kommer OE33 seglarna Kerstin och Peter att
berätta om sina seglingar i österled.
Peter från Småland född vid Vätterstranden med båtar, fiske,
segling och Kerstin uppvuxen på en gård innanför Orust med
båtar och havet som näring, kommer att berätta om hur de
upplevt sina seglingar på Östersjön.
I berättelsen ingår möten med människor, naturupplevelser,
historia, strandhugg i Ryssland, sjöräddning, omätta vatten,
sjukdom, evigt dygn m.m.

Anmälan
Priset för middagen är 300 kr per person och inkluderar 2-rätters middag och kaffe, dryck väljer och
betalar var och en för sig i samband med maten. Betalning till klubbens PG-konto (84 81 37-6) skall göras
senast 5 mars 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.

Årsmötesmaterial finns längre in i tidningen
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Information om GDPR
GDPR, General Data Protection Regulation, är en EU-förordning som träder i kraft 25 maj
2018. Förordningen ersätter bl.a. personuppgiftslagen, PUL, som upphör i och med
införandet av GDPR.
För oss i OE-klubben innebär det en del nya förhållningssätt. I och med GDPR förändras
synen på vem som äger personuppgifter. Från och med nu får medlemmarna full
äganderätt över sin egen persondata, vilket ger en förstärkning av den personliga
integriteten.
Med anledning av detta vill vi informera om hur klubben hanterar personuppgifter. När en person ansluter
till klubben, dvs. har betalat sin medlemsavgift, matas de uppgifter personen har lämnat in i en lokal
databas (dvs. ej tillgänglig via Internet). Backup på databasen lägras på en lös hårddisk. Utöver de
uppgifter som medlemmen själv har lämnat finns i databasen uppgifter om när medlemmen gick in i
klubben, när senaste medlemsavgift betalades och i vilken region medlemmen bor (ostkust, västkust osv.).
När en person har lämnat klubben lagras även datum och orsak (om känd) i databasen. Bl.a. för att lätt
kunna rätta till eventuella misstag raderas inte lämnade uppgifter ur databasen vid utträde.
Användning av medlemsdatabasen
Innehållet i databasen används till:
- Medlemsregister för att kunna administrera klubben
- Matrikel i fyra delar som läggs upp på lösenordsskyddad del av hemsidan och som uppdateras ca. två
gånger per år.
- e-postlista för utskick till samtliga medlemmar via hemsidan, osynlig för alla utom
webbmaster.
- adressering av kuvert vid utskick via posten.
Andra personuppgifter
Utöver i medlemsdatabasen finns personuppgifter i det ekonomiska redovisningssystemet. Detta är
nödvändigt för den ekonomiska uppföljningen.
Namn på personer och båtar förekommer också i reportage från olika aktiviteter.

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 ordförande och två ledamöter för två år.

9.

Val av revisor och revisorssuppleant 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.
Ärenden under §12:
a) Förslag på tillägg i stadgarna med anledning av GDPR:

§ 2 Medlemskap
Medlemskap är öppet för envar som ansluter sig till föreningens syfte och inriktning. Sådan person
vinner inträde i föreningen genom att erlägga årsavgift för innevarande verksamhetsår.
Vid inträde lämnar medlemmen information om sig själv och sin båt. Denna information matas in i
klubbens medlemsdatabas och används för medlemsmatrikel och kommunikation med
medlemmarna.
Till hedersmedlem i föreningen kan årsmötet på förslag av styrelsen kalla person som väsentligen
främjar eller har främjat föreningens ändamål eller eljest bedöms kunna i avsevärd utsträckning
verka för föreningens nytta.
b) Förslag avseende rutin för byte av kassör presenteras
När en sittande kassör vill avgå, bör detta ske vi årsskifte, dvs. i samband med att nytt räkenskapsår börjar.
Detta kan ordnas inom styrelsen, eftersom det är styrelsen som konstituerar sig på egen hand. Endast
ordföranden väljs av årsmötet.
Rutinen skulle kunna se ut så här: kassören meddelar sin önskade avgång från rollen som kassör och
planlägger det till nästkommande årsskifte.
Någon annan i styrelsen tar över när det nya räkenskapsåret börjar. Samarbete under bokslut och uppstart
av nytt räkenskapsår ger då möjlighet till enklare ”inkörning” för den nya kassören.
Det underlättar säkert att besätta kassörsrollen om det kan ske med någon som redan när den väljs in i
styrelsen vet att han/hon skall axla rollen framöver.
Verksamhetsberättelsen finns på nästa sida.
Årsredovisningen hittar du på webben under rubriken ”Årsmöteshandlingar” i menyn ”Medlemssidor”.
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OEYC - OEYC verksamhetsberättelse 2017
Styrelsen för OEYC har under verksamhetsåret 2017 bestått av
Ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamot
Webbredaktör
Ledamot

Leif Lexell (även medlemsmatrikel och ”Vi seglar”)
Bengt Guvå
Sven Sundgren (även Stockholmsaktiviteter)
Marianne Heijbel (Stockholmsaktiviteter)
Beppe Backlund
Fredrik Mossberg (västkustaktiviteter)

Två 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 2017 ökat något, matrikeln omfattar vid årsskiftet 197 medlemmar
vilket är 14 fler än föregående år. Antalet registrerade båtar var 183 st. Tillflödet av nya medlemmar får anses bra
med 14 stycken i år, några av dessa är gamla medlemmar som kommit tillbaka. Vi fortsätter alltså att ha ett ganska
stabilt medlemsantal. Betalningsdisciplinen har åter varit lite sämre, vid årsskiftet saknades medlemsavgiften från
11 medlemmar.
På webben har det i år varit ca. 20 200 besök, det är ca. 1400 färre än året innan, tråkigt med en nergång men vi har
nu fört in en ny funktion som innebär att alla medlemmar får information om nyheter på webben. Det har varit en
ökande aktivitet på Facebook vilket nog också kan vara ett skäl till minskningen.
I Facebook-gruppen har det varit 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 2017 genomfördes på restaurangbåten ”Nordens ljus” vid Kungsholmen. Runt 30 personer deltog i mötet
som inleddes med en presentation av restaurangen som även är en konsthall. Trots att ingen av dem var närvarande
avtackades Lasse Tullstedt och Per Rosquist för sin tid i styrelsen och Sven Sundgren och Fredrik Mossberg
hälsades välkomna som nya ledamöter i styrelsen.
Som vanligt har vi genomfört ett antal aktiviteter i Stockholmsområdet och på västkusten. På båda kusterna
genomfördes sommarträffar. 7 båtar på Bassholmen och likaså 7 båtar på Utö. Både i Stockholm och i Göteborg
genomfördes uppskattade höstträffar som redovisats på webben. På västkusten hölls också en teknisk träff under
våren.
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 ett omfattande reportage från 40-årsjubileet i Gränna. Nr 2 kom ut i juni med
årsmötesprotokoll, inbjudan till sommarträffarna, utlysning av fototävling och reportage från årsmötet. Nr 3 hade
reportage från sommarens aktiviteter och inbjudan till höstträff i Stockholm.
Till årets fototävling kom inga bidrag och det blev därmed ingen bildkalender i år.

Styrelsen för OEYC 2017
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Höstträff på Västkusten
Varje höst försöker vi arrangera någon form av medlemsträffar på västkusten och i Stockholmstrakten. På
västkusten bjöd vi i år in till en visning på Sjöfartsmuseet i Göteborg och i anslutning till det lunch på en
närliggande restaurang. Som så ofta var det in i det sista mycket oklart om det skulle bli någon träff. Vi
hade satt kravet att det skulle vara minst 10 deltagare för att genomföra träffen. Några dagar innan
anmälningstiden gick ut var det ingen som hade anmält sig och jag förberedde kontaktpersonen på museet
på att det kunde bli inställt. Då anmäler sig en person och något senare ytterligare två. Sedan ytterligare
två. Med våra medarrangörer Ulrika och Fredrik och vi själva var vi så nio personer. Frågan kvarstod,
skall vi bli minst tio? Och ja, det slutar med att elva personer har anmält sig när tiden har gått ut. Senare
är vi till och med tretton deltagare men en sen avbokning på grund av sjukdom gör att det blir elva
medlemmar som träffas i entrén till Sjöfartsmuseet på söndag förmiddag den 12 november.

Nu kommer nästa överraskning, den guide som skulle berätta om segelfartygens tid hade blivit magsjuk
och kunde inte ställa upp. Men museet erbjöd oss en guidning i akvariet i stället och som seglare är vi ju
även lite intresserade av vad som finns under kölen så det tackade vi naturligtvis ja till. Vi fick se en
mängd vackra koraller och fiskar. Vi fick lära oss att sjöhästar har en påse på magen där äggen förvaras
en tid och att de är mycket stationära och inte förflyttar sig några längre sträckor, alltså bra djur att ha i ett
akvarium. Sjöstjärnan är ett annat intressant djur som kan öppna en mussla och äta av innehållet genom
att vränga ut magen och trycka ner den i skalet. Ja, livet i haven ter sig för oss gärna underligt och
ovanligt med bland annat djur som är som växter, djur som byter kön och växter som skulle kunna vara
djur. När vi gick ut från akvariet hade nog alla fått någon liten dos av dagens nya vetande. Tiden fram till
vi skulle gå till restaurangen spenderade vi på olika platser i museet och tittade på fina modeller,
studerade Svenska Amerikalinjens historia eller kanske besökte simulatorn där man kunde pröva på hur
det är att köra in ett fartyg genom Göteborgs skärgård i snöstorm och sjögång.
Nöjda med museibesöket promenerade vi sedan till restaurangen Nya Plankan som precis öppnade när vi
kom. Vi hade valt mat i förväg och det var en majoritet som hade valt att beställa en fisksoppa som var
mycket god. Några valde i stället en kycklingschnitzel som också var till full belåtenhet.
Text och bild: Leif Lexell
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Ostkustens höstträff hos Kustbevakningen på Djurö i Stockholmskärgård.
Det var ruggigt höstväder när vi anlände och blev insläppta på Kustbevakningens område, blåsigt och åtta
grader varmt och regn i luften. Det var ca 25 st OE-båtägare som hade hörsammat inbjudan till höstträff
som OE-klubben sänt ut. Vi såg nu fram emot att få umgås och samtidigt lära oss något om den
verksamhet som Kustbevakningen bedriver. Höstträffen bestod av tre ”pit-stop” – först i ett föredragsrum
i Kustbevakningens lokaler, sedan studiebesök på KBV 50, ett av Kustbevakningens miljöfartyg som för
dagen låg förtöjd vid stationen på Djurö, men som egentligen är hemmahörande i Södertälje. Vi avslutade
träffen med middag på Restaurang Björkås i Djurö centrum.
Henrik Lundh, stationschef för Ks Djurö tog emot oss
och inledde sitt anförande och berättade om
Kustbevakningens ansvarsområden eller befogenheter
som man kallar det. Från att i huvudsak historiskt ha
ägnat sig åt att förhindra smuggling har
Kustbevakningen idag många befogenheter såsom
räddningstjänst, kontrollverksamhet och
brottsbekämpande verksamhet. Det innebär bla
polisiärabefogenheter och att man även rycker ut och
bekämpar olje-och kemikalieutsläpp till sjöss med
specialutrustade miljöfartyg. Därtill lånar man ut
kompetens och resurser till andra myndigheter vid
behov.

Henrik Lundh, stationschef för Ks Djurö

Henrik berättade också inlevelsefullt om samarbetet med Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån
Frontex. Det innebar för den svenska kustbevakningens del att utföra två operationer, mestadels
sjöräddningsoperationer i södra och östra medelhavet i samband med flyktingkrisen. Tusentals personer
plockades upp ur havet och fördes på ett säkrare sätt till land. Henrik var själv med i en av operationerna
och visade en film om dramatiken på medelhavet och på det stora engagemang som svenska kustbevakare
uppvisade.
För oss fritidsbåtägare möter vi Kustbevakningen mest i rollen som övervakare. Det betyder att vi kan
kontrolleras vad gäller sjöfylleri, fartöverträdelser, vårdslöshet och lanternbrott. Mycket av
Kustbevakningens verksamhet är till gagn för oss. Genom deras närvaro får man förmoda att mindre av
miljöbrott begås och att säkerheten till sjöss främjas.
Tack till Marianne Heijbel och Bengt Guvå som via kontakter och annat ordnade denna höstträff.
/Beppe Backlund

OE-klubben ombord på miljöskyddsfartyg KVB 50

Utsikt akterut
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OE Yacht Club of Scandinavia
Styrelse verksamhetsåret 2017
Leif Lexell
OE32 031-26 25 17
Ordförande, medlemsmatrikel
Bengt Guvå
OE36 08-550 626 49
Kassör
0703-65 38 51
Marianne Heijbel OE36 0708-80 02 24
Ledamot, ostkustaktiviteter
Beppe Backlund OE32 0704-80 84 33
Webbansvarig
Fredrik Mossberg OE32 0705-60 31 78
Ledamot, västkustaktiviteter
Sven Sundgren
OE32 08-520 354 75
Sekreterare
0760-27 07 77
Föreningens adress:
Leif Lexell,
Bildsnidaregatan 3
415 07 Göteborg

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

Plusgiro:
84 81 37-6
OEYC account details:
IBAN: SE98 9500 0099 6042 0848 1376
BIC: NDEASESS
Webb:

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

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”.

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”.
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Några tips:
För bokning av boende på Ljungskile folkhögskola i samband med årsmötet:
På folkhögskolan finns möjlighet till övernattning för de som så önskar.
Dubbelrum inklusive frukost kostar 890 kr/natt.
Vi har preliminärt bokat några rum. Boka så tidigt som möjligt för att säkert få ett rum, helst ca. 2 veckor
före årsmötet.
Kontakta konferensadministratören Kurs och Konferens tel 0522-68 69 70.
Tala vid bokningen om att ni skall vara med på OE-klubbens möte.
Postadress: Ljungskile folkhögskola, 459 80 Ljungskile
Gatuadress: Kavaljersgården, Valdemar Svenssons väg 11, Ljungskile

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