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Äjl  

Årsmöte lördagen den 23:e mars 2019 
 

               
 

I år flyttar vi årsmötet en liten bit ut i Stockholms skärgård nämligen till Fisksätra och Historiearvsmuséet 

i Nacka, förkortat HAMN. Det är Sveriges första och enda slagfältsmuséum med fynd från slagfälten 

kring Baggensstäket från 300-talet och framåt, men främst kommer fynden från rysshärjningarna och 

slaget vid Stäket 1719 (300-års jubileum). 
 

Program: 

14.15 – 14.30: vi samlas till en välkomstdrink och därefter blir det årsmöte 

15.30: guidad visning av muséet som tar ca 1 timme 

17.00: muséet stänger och vi förflyttar oss till restaurang Saltsjö Pir som ligger vägg i vägg. 

För att underlätta för oss och för personalen vill de att vi i förväg bestämmer vad vi vill äta. Så, gå in på 

restaurangens hemsida och välj ut en huvudrätt antingen från à la carte-listan eller från listan med 

vedugnspizzor. Kanske också en efterrätt. Aktuell meny finns på hemsidan från 11:e mars. Var och en 

betalar egen mat och dryck direkt till restaurangen. Klubben står för lokal och inträde på museet. 
 

Anmälan, som skickas på mail till bengt.guva@telia.com  vill vi ha senast 15:e mars och den skall 

innehålla: 

• Namn på de som kommer samt båtnamn och båttyp 

• Önskad huvudrätt och efterrätt för samtliga deltagare som önskar äta 

• Eventuella allergier 

• Mobiltelefon 

• Mailadress 
 

Adress:  HAMN, Brantvägen 3, 133 42 Saltsjöbaden.  Hitta hit: 

• med bil: se beskrivning på HAMN:s hemsida där det också står om parkering 

• Kommunalt: buss och tåg från Slussen: ersättningsbuss till Henriksdal, Saltsjöbanan till Fisksätra, 
promenad ca 300 meter – följ skyltarna 

 

Ev. frågor kan ställas till Marianne Heijbel, tel 0708-800224 eller Bengt Guvå, tel 0703-653851 
 

Välkomna önskar 

Styrelsen 

Årsmötesmaterial finns längre in i tidningen 

 

mailto:bengt.guva@telia.com
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Medlemsavgiften 

 

I år skickar vi inte ut något inbetalningskort. 

De senaste åren är det bara ett fåtal som betalat genom att skicka in ifylld plusgirotalong 

och för att skicka ut till alla medlemmar skulle vi behöva beställa nya kort och det kostar 

en del. Det är lite onödigt tycker vi när de flesta ändå bara slängs. 

 

All information du behöver finns nedan och har du problem med att betala utan 

plusgirotalong så hör av dig så löser vi det. 

 

 

Medlemsavgiften är oförändrad för 2019, dvs. 100 kr som skall betalas senast 31/3 till 

klubbens plusgirokonto 84 81 37-6. Ange kod 1 som visar att det är medlemsavgift som 

avses. 

Vill du samtidigt beställa något annat så skall följande koder användas 

Kod 2 klubbflagga (125 kr) 

Kod 3 bygghandbok OE 32 (150 kr + 50 kr för porto och emballage) 

Kod 4  bygghandbok OE 33 (150 kr + 50 kr för porto och emballage) 

Kod 5  bygghandbok OE 36 (150 kr + 50 kr för porto och emballage) 

Kod 6 årsmöte 

Kod 7 keps (125 kr) 

 

Tack på förhand för att du betalar i tid! 

 
The membership fee for 2019 is still 100 SEK and should be paid latest March 31. 

 

OEYC account details: 

IBAN: SE98 9500 0099 6042 0848 1376 

BIC:   NDEASESS 

 

Thank you in advance for your paying in due time! 

 

 

 

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 tre övriga 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. 

Verksamhetsberättelsen finns på nästa sida.  

När årsredovisningen är klar läggs den ut på webben under rubriken ”Årsmöteshandlingar” i menyn 

”Medlemssidor”. 

 

Ärenden att diskutera utanför årsmötet: 

• Intresse av klubbträff till hösten på ”central plats”, liknande Gränna-träffen. 

• Framtiden för ”Vi seglar” 

http://www.oeyc.org/?page_id=466
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OEYC - OEYC verksamhetsberättelse 2018 
 

Styrelsen för OEYC har under verksamhetsåret 2018 bestått av 
 

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

Kassör Bengt Guvå 

Sekreterare  Sven Sundgren (även Stockholmsaktiviteter) 

Ledamot Marianne Heijbel (Stockholmsaktiviteter) 

Webbredaktör Beppe Backlund 

Ledamot Fredrik Mossberg (västkustaktiviteter) 
 

Fyra 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 2018 minskat med två personer, matrikeln omfattar vid årsskiftet 

195 medlemmar. Antalet registrerade båtar var 181 st. Tillflödet av nya medlemmar får anses bra eftersom vi haft 

en del avgångar som alltså nästan helt fyllts på med nya medlemmar. Vi fortsätter alltså att ha ett ganska stabilt 

medlemsantal. Betalningsdisciplinen är den samma som föregående år, vid årsskiftet saknades medlemsavgiften 

från 11 medlemmar.  
 

På webben har det i år varit 22 505 besök, det är 3316 fler än året innan, kul med en uppgång. Funktionen som 

innebär att alla medlemmar får information om nyheter på webben gör att alla nu har en större möjlighet att del av 

det som händer inom OE-klubben. Hemsidan är vår viktigaste informationskanal till medlemmarna och fyller 

därför en viktig funktion när vi ska förmedla budskap till alla. Även en del annonsering av båtar och båtprylar sker 

på hemsidan. 
 

Aktiviteten på Facebook är fortsatt hög och visar på att många medlemmar är riktigt intresserade i sina OE-båtar 

och jobbar med att renovera och förbättra. Det har som tidigare varit en god blandning av frågor, information, 

seglingsfilmer och andra inlägg av aktuellt slag. Gruppen omfattar 104 personer och det är både kunskaper och 

erfarenheter som sprids samtidigt som det även ges möjlighet till socialt utbyte medlemmar emellan. Stämningen 

och tonen i de inlägg som skrivs har varit vänlig och trevlig och det känns som det finns en fin sammanhållning och 

en god gemenskap mellan dem som seglar OE-båtar. För att få vara med i Facebook-gruppen måsta man ha 

medlemskap i OEYC, dvs. vara införd i klubbens matrikeldatabas. 
 

Årsmötet 2018 var förlagt till folkhögskolan i Ljungskile och dit kom ca. 20 personer. Mötet avlöpte i god ordning 

och med omval på samtliga poster. Beslut om mindre ändring i stadgarna med anledning av GDPR togs. 
 

Årets båtträffar låg båda i senare halvan av augusti och båda på öar. Det var Vindalsö som var samlingsplats på 

ostkusten och Gåsö på västkusten. Båda träffarna hade ganska bra väder om än tidvis något blåsigt. Till Vindalsö 

kom det 7 båtar med 8 besättningar och till Gåsö 6 båtar och 7 besättningar. Mycket glädjande var att några helt 

nytillkomna medlemmar direkt valde att deltaga i träffarna.  

Under hösten bjöd vi in oss till en teknisk träff hos sjöräddningen i Stenungssund. Det blev en intressant kväll med 

knappt 20 deltagare. I Stockholm samlades drygt 20 OE-seglare till en träff på Sjöhistoriska museet med väder som 

tema. Det var Lage Larsson som berättade om både höga och låga tryck i vädret 
  

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. Reportage från höstträffar i Stockholm och Göteborg finns också i detta nummer. Nr 2 kom ut i 

juni med årsmötesprotokoll, inbjudan till sommarträffarna, utlysning av fototävling och reportage från årsmötet. Nr 

3 hade reportage från sommarens och höstens träffar. 
 

Till årets fototävling kom mycket få relevanta bidrag och vi kunde därför inte utse någon vinnare. Det är nu flera år 

som vi antingen inte fått in några bilder alls eller väldigt få. Dessutom har kopplingen till temat varit mycket svag 

eller obefintlig. Vi har därför beslutat att inte ha fler fototävlingar på ett tag. 

 
Styrelsen för OEYC 2018 



 

  5 

 

OE Yacht Club of Scandinavia 
Styrelse verksamhetsåret 2018  

 
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 

 

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”. 
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Tips på slutet 
 

 

 

För att deltaga i diskussioner eller ställa frågor: 
 

Gå med i klubbens Facebook-grupp 

 

 

 


