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Andra våren med Corona 
 

Ljuset har kommit, en del snö och is också, även här i Göteborg men nu regnar den bort. Snart är vi ju 

inne i mars och kan kanske börja tro på våren. Men liksom förra våren har vi fortfarande Coronahotet 

över oss och årets årsmöte kommer att genomföras på liknande sätt som förra året, dvs. genom att skicka 

ut all dokumentation som hör till mötet och behandla de kommentarer som eventuellt kommer. När 

”årsmötesdagen” har passerat betraktas årsmötet som avslutat och genomfört. 

På grund av det osäkra läget vad det gäller pandemin, smittspridning och vaccinering är det svårt att 

genomföra några träffar under våren men vi har funderingar på att kalla till en digital ”teknisk träff” där 

vi alltså använder ett verktyg för möten över internet. Riktigt när och hur det blir är inte fastställt ännu 

men håll koll på de mail som vi skickar ut så att du inte missar inbjudan. En digital variant har ju fördelen 

att alla i klubben som har internet kan vara med oberoende av geografisk vistelse. 

För sommaren är det ju också okänt hur det blir med restriktioner och rekommendationer vad det gäller 

resor, trängsel, gruppstorlekar och annat som berör smittspridningen. Förhoppningsvis är en majoritet av 

klubbens medlemmar vaccinerade åtminstone i slutet av sommaren när vi brukar ha våra båtträffar. För 

att vara beredda har en del planering för en eskader och en båtträff på ostkusten startat lite lätt. Upplägget 

blir antagligen ungefär som förra året. 

För västkusten kommer vi nog också att försöka ha en plan klar för någon sommarträff men ingen tid eller 

plats är vald ännu. Välkommen att skicka in förslag på tid, plats och/eller program, det vore till stor hjälp 

för oss. Skicka ett mail till klubben@oeyc.org , tack! 

 

 

 

Segla gôtt, vi kanske ses, 

Leif 

 
 

  

Spanar efter våren?       Foto Christina Berggren 

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 ordförande för två år samt två övriga ledamöter i styrelsen för två år (vid 

årsmöte varje jämnt år). Val av tre övriga ledamöter för två år (vid årsmöte varje 

udda 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. Fastställande av årsavgift för nästa år. 

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. 

 

Kompletterande årsmötesmaterial kommer att publiceras på webben någon tid före 

årsmötet. 

 

 

  
Årsredovisning och revisionsberättelse finns under rubriken ”Årsmöteshandlingar” på 

medlemssidorna på webben. 
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OEYC verksamhetsberättelse 2020 
 

Styrelsen för OEYC har under verksamhetsåret 2020 bestått av 
 

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

Kassör Bengt Guvå (även Stockholmsaktiviteter) [sekreterare från hösten 2020] 

Sekreterare  Fredrik Mossberg (Västkustaktiviteter) [kassör från hösten 2020] 

Ledamot Marianne Heijbel (Stockholmsaktiviteter) 

Webbredaktör Beppe Backlund 

Ledamot Ann-Sofie Gustafsson (Västkustaktiviteter) 
 

Fyra protokollförda styrelsemöten via Skype och Zoom 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. Under hösten bytte Bengt och Fredrik ansvarsområden så att Fredrik tog över som kassör och Bengt 

blev sekreterare. 
 

Totala antalet medlemmar i klubben har under 2020 ökat med tio personer, matrikeln omfattar vid årsskiftet 200 

medlemmar. Antalet registrerade båtar var 172 st. Tillflödet av nya medlemmar har varit gott och vi ligger nu 

nästan på medelvärdet för de senaste 12 åren. Betalningsdisciplinen är ungefär den samma som föregående år, vid 

årsskiftet saknades medlemsavgiften från 12 medlemmar. Några medlemmar har betalat två gånger, vi betraktar 

numera den andra betalningen som en gåva till klubben. 
 

Ekonomi 

Bankkontot vid utgången av 2020 uppgick till 93 640,75 kr. 

Resultatet för verksamhetsåret 2020 visar en vinst på 6 241,48 kr som balanseras i ny räkning. 
 

På webben har det 2020 varit 24 795 besök, det är 6 719 fler än året innan. Vi snittar med 68 besök per dag. 21 st. 

inlägg har publicerats på hemsidan. Dessa inlägg har alla medlemmar får information om genom den funktionen 

som skickar ut mail om nyheter som publiceras på webben. Det gör att alla har möjlighet att ta 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 fortsätter och det är många intressanta frågor som diskuteras. Det är ett antal medlemmar 

som är flitiga både med att reparera och renovera sina båtar samt att berätta om det för övriga i Facebookgruppen. 

Gruppen omfattar 123 personer (113, 2019) och ger en bra möjlighet att kommunicera mellan personer oberoende 

av de geografiska avstånden. Det är en god ton och positiv anda i alla inlägg, man märker ett starkt intresse att 

hjälpa den som har några frågor. För att få vara med i Facebook-gruppen måsta man ha medlemskap i OEYC, dvs. 

vara införd i klubbens matrikeldatabas. 
 

Årsmötet 2020 blev på grund av Coronapandemin först skjutet på och sedan, under hösten, genomfört via webben. 
 

I Stockholmstrakten arrangerades trots Corona både en mycket uppskattad eskadersegling och en sensommarträff i 

direkt anslutning till eskadern. På västkusten blev det ingen båtträff på grund av både Corona och dåligt med svar 

på en intresseförfrågan. 
  

Reportage från eskader och träff i Stockholms skärgård finns på webben och i ”Vi seglar”. 
 

Tidningen ”Vi Seglar” kom i år rutinmässigt ut med tre nummer. Innehållet i nr. 1 var som vanligt huvudsakligen 

årsmötesmaterial men även reportage från träffen i Motala under hösten 2019. Nr 2 kom ut i mitten av juni med 

inbjudan till sommarträffen och eskadern. Nr 3 hade både ett reportage från OE 36an Naranjas segling till Karibien 

och från eskadern och sensommarträffen i Stockholms skärgård.  
 

 
Styrelsen för OEYC 2020 

 

 



 

  5 

              OE Yacht Club of Scandinavia 

 

 

Protokoll från årsmöte  20 mars 2021 

Plats: Årsmötet genomfört med mailkonversation (pga. Coronapandemin) 

§ 1. Val av mötesordförande 

Leif Lexell utses till ordförande och Bengt Guvå till sekreterare för mötet. 

§ 2. Upprättande av röstlängd 

Beslutas att medlemsförteckningen ska utgöra röstlängd. 

§ 3. Val av justeringsmän 

Till justeringsmän, tillika rösträknare väljs Gunilla Guvå och Göran Holmqvist. 

§ 4. Mötets behöriga utlysandes 

Mötesdeltagarna anser att mötet är behörigt utlyst. 

§ 5. Verksamhetsberättelse samt ekonomisk redogörelse 

Beslut: Verksamhetsberättelse och årsredovisning som tidigare hade publicerats på 

OEYC´s hemsida presenteras och godkänns. (bilaga) 

§ 6. Revisorernas berättelse 

Revisionsberättelsen föreligger som bilaga. Revisorerna föreslår att styrelsen beviljas 

ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 

§ 7. Beslut om ansvarsfrihet 

Beslut: Mötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 

 

 

§ 8. Val till styrelsen  

Valberedningen presenterar sina förslag till omval av 3 ledamöter för 2 år.            

Till omval på 2 år föreslås: Marianne Heijbel     

       Fredrik Mossberg  

       Ann-Sofie Gustafsson 

Följande styrelsemedlemmar kvarstår till årsmötet 2022:  

Leif Lexell, ordförande, Bengt Guvå, sekreterare, Beppe Backlund, ledamot, 

webbansvarig. 

Beslut: Mötet beslutar i enlighet med valberedningens förslag. 

§ 9. Val av revisorer 
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Valberedningen presenterade sitt förslag till val av revisor och revisorssuppleant för 1 

år.                                                                                                       Birgitta Holmqvist föreslås 

omväljas till revisor och Ralf Marek föreslås omväljas som revisorssuppleant.  

Beslut: Mötet beslutar i enlighet med valberedningens förslag. 

§ 10. Val av valberedning 

Beslut: Till ledamöter i valberedningen för 1 år beslutar mötet att omvälja Göran Haeger samt 

Lennart Hjelm  

§ 11. Budget för 2021   

Förslag till budget för 2022 presenterades.  

Beslut; Mötet beslutar att godkänna budgetförslaget samt att årsavgiften skall vara 

oförändrad 100:-. 

 
§12. Ärenden anmälda för behandling av årsmötet  

Inga ärenden har anmälts till styrelsen eller beslutats av mötet att tas upp. 

 

 

§ 13. Mötet avslutas 

Ordföranden tackar ledamöterna för deltagandet i detta annorlunda årsmöte.  

 

Vid protokollet 

 

Bengt Guvå, mötessekreterare 

 

 

Justeras 

 

Leif Lexell, mötesordförande 

 

 

Gunilla Guvå, justeringsman  Göran Holmqvist, justeringsman               
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OE Yacht Club of Scandinavia 
Styrelse verksamhetsåret 2021 

 
Leif Lexell OE32 031-26 25 17 

Ordförande, medlemsmatrikel  

Bengt Guvå OE36 08-550 626 49  

Sekreterare  0703-65 38 51  
Marianne Heijbel OE36 0708-80 02 24 

Ostkustaktiviteter 

Beppe Backlund  OE32  0704-80 84 33  

Webbansvarig     
Fredrik Mossberg OE32 0705-60 31 78 

Kassör, västkustaktiviteter 

Ann-Sofie Gustafsson OE33 070-6693099 

Information 

 

Föreningens adress: 

Leif Lexell,  

Bildsnidaregatan 3 

415 74 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 
skickas automatiskt 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”. 
 


