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OEYC årsmöte på  
 

lördagen den 19 mars klockan 14:00, för mer detaljer se inlägget på 

webben.  

Teater Reflex ligger på Kärrtorpsplan 14 i Kärrtorp, se karta nedan. 

 
  

Mycket välkomna till en eftermiddag med årsmöte, båtsnack och kultur. 

För mat och underhållning har vi ett subventionerat pris på 300 kr/person.  

 
Anmälan senast söndag 13/3 med e-post till: ostkustarr@oeyc.org. 
Avgiften inbetalas samtidigt till OEYC:s postgiro: 848137-6.  
Ange namn och kod 6X1 för en person, 6X2 om två personer kommer– 
både i anmälningsmailet och på inbetalningen. 
 

http://www.oeyc.org/
http://www.oeyc.org/
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Går vi mot mer normala tider? 
 

De flesta restriktioner och rekommendationer på grund av Coronapandemin har ju tagits bort nu och vi 

kan hoppas på att våren och sommaren kommer med minskad smittspridning. Men helt säker kan man 

nog inte vara och det kan vara säkrast att fortsätta att hålla avstånd och tvätta händerna.  

Med borttagna restriktioner bör vi kunna genomföra ett årsmöte ungefär som vanligt, vi har tillgång till en 

stor lokal, en hel teater, och bör kunna hålla bra avstånd. 

Klubbens övriga verksamhet hoppas vi skall komma i gång igen under våren, mest kanske det osynliga 

planerandet av aktiviteter för sommaren, men kanske kan vi även arrangera någon slags träff någonstans. 

Speciellt skulle nog en träff på västkusten vara trevligt eftersom det har tillkommit ett antal nya 

medlemmar med båt på västkusten och vi ju inte har haft några sommarträffar eller annat på ett par år. 

På grund av pandemin har ju många börjat vänja sig vid att ha möten via dator och det skulle ju vara ett 

intressant sätt att ge fler medlemmar möjlighet att vara med i t.ex. det vi på västkusten har kallat ”Teknisk 

träff” även om den inte alltid har varit så speciellt teknisk. Ämnena att diskutera bestämmer deltagarna 

och det kan handla om nästan vad som helst som har någon slags relation till våra båtar och båtlivet. 

Har du hört om Sjökortslyftet? Det är ett projekt som Sjöfartsverket håller på med för att modernisera och 

förbättra sjökorten. Men ”lyftet” verkar vara att man lyft upp botten och fått många ställen som tidigare 

varit ljusblå nu bli mörkblå och utan djupsiffror därmed osäkra att gå in på. Nya grund som inte finns i 

verkligheten har också kommit till. Detta har uppmärksammats av många personer bl.a. vår webmaster 

Beppe som skrivit till Sjöfartsverket och påpekat felaktigheterna. Hans utläggning kring detta finns som 

inlägg på klubbens hemsida. 

Några reella planer för sommaren finns inte ännu men om smittspridning ligger på förväntad låg nivå 

kommer vi troligen att bjuda in till någon eller några aktiviteter. 

På västkusten har det av olika skäl varit dåligt med aktiviteter de senaste åren men i år räknar vi med att 

bjuda in till åtminstone 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! 

Sist men inte minst – bifogat detta nummer och 

på näst sista sidan i tidningen finns information 

om betalning av medlemsavgiften. Det är 

fortfarande 100 kr (10 EUR) som gäller.  

Alla uppmanas att betala i tid, dvs senast 

31/3, tack! Det underlättar mycket för kassören 

att avgiften kommer in när den skall. 

 

Segla gôtt, vi kanske ses,  

Leif 
Foto Folke Westling 

http://www.oeyc.org/
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. 

 

Eventuellt 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 2021 
 

Styrelsen för OEYC har under verksamhetsåret 2021 bestått av 
 

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

Sekreterare Bengt Guvå (även Stockholmsaktiviteter) 

Kassör Fredrik Mossberg (även Västkustaktiviteter) 

Ledamot Marianne Heijbel (Stockholmsaktiviteter) 

Webbredaktör Beppe Backlund 

Ledamot Ann-Sofie Gustafsson (Västkustaktiviteter) 
 

Fem protokollförda styrelsemöten via 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. 
 

Totala antalet medlemmar i klubben har under 2021 ökat med tre personer, matrikeln omfattar vid årsskiftet 203 

medlemmar. Antalet registrerade båtar var 188 st. Tillflödet av nya medlemmar har varit gott men det är också ett 

antal medlemmar som lämnat klubben oftast för att de sålt båten. Båten kommer ofta in igen med ny ägare ett antal 

månader senare. Betalningsdisciplinen är ungefär den samma som föregående år, vid årsskiftet saknades 

medlemsavgiften från 12 medlemmar. Även i år har några medlemmar betalat två gånger, vi betraktar numera den 

andra betalningen som en gåva till klubben. 
 

Ekonomi 

Bankkontot vid utgången av 2021 uppgick till 108 268 kr. 

Resultatet för verksamhetsåret 2021 visar en vinst på 10 907 kr som balanseras i ny räkning. 

Under hösten beslutade vi om inköp av nya klubbkepsar eftersom ”Jubileumskepsarna” var slutsålda och även 

klubbmössor som en ny produkt. Vi fick mössorna i början av december och 16 st. såldes och levererades före jul. 
 

På webben har det 2021 varit 17 578 besök, det är 7217färre än året innan. Vi snittar med 48 besök per dag. 16 st. 

inlägg har publicerats på hemsidan. Dessa inlägg har alla medlemmar fått 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. Att antal besök och inlägg har minskat kan bero på att det varit få aktiviteter på grund av pandemin och 

därmed inte så mycket att informera eller söka information om. 
 

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 139 personer (123, 2020) 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 2021 blev på grund av Coronapandemin genomfört via webben i slutet av mars. 
 

Även i år arrangerades i Stockholmstrakten både en eskadersegling och en sensommarträff. Båda dessa aktiviteter 

är redovisade på webben och i ”Vi seglar”. På västkusten blev det inte heller i år någon båtträff på grund av dåligt 

med anmälningar. 
  

Tidningen ”Vi Seglar” kom i år rutinmässigt ut med tre nummer. Innehållet i nr. 1 var koncentrerat på 

årsmötesmaterial. Nr 2 kom ut i maj med årsmötesprotokoll samt inbjudan till sommarträffar och eskadern. Nr 3 

kom ut strax före jul med reportage från eskadern och ett antal intressanta artiklar om båtar som håller på att rustas 

för lite längre seglingar eller redan kommit i väg.  
 
 

Styrelsen för OEYC 2021 
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Medlemsavgiften 

2022 
 
Eftersom inbetalningskort knappast används längre och är ganska dyra har vi slutat att 

skicka ut sådana. Har du behov av inbetalningskort kan vi ordna det för vi har 

fortfarande några kvar. Hör i så fall av dig till 0705-69 48 67 eller klubben@oeyc.org så 

fixar vi det. 

 

Medlemsavgiften för 2022 är liksom tidigare 100 kr (10 EUR) som betalas till 

klubbens Plusgirokonto 84 81 37-6. 

Ange ”Kod 1” som meddelande, tack! 
 

Medlemsavgiften skall enligt stadgarna vara betalad senast den 31 mars 2022, tack! 

 

 

For our foreign members. 

The membership fee is still 100 SEK (10 EUR). 

When paying from abroad please note OEYC account details:  

IBAN: SE98 9500 0099 6042 0848 1376  

BIC: NDEASESS  

Please write “Kod 1” as message, thank you! 

Please pay before March 31, 2022, thank you! 

 

 

 
 

  

mailto:klubben@oeyc.org
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OE Yacht Club of Scandinavia 

Styrelse verksamhetsåret 2021 

 
Leif Lexell OE32 0705-69 48 67 

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. 

Flaggan kostar 125 kronor. Beställ via 

klubbens PG 84 81 37-6 och ange ”kod 2”. 

 
 

 

 

 

 

 

Klubbmössan 
Stickad klubbmössa, marinblå med vitt tryck 

eller gråmelerad med blått tryck. Den kostar 

135:-. Beställ via klubbens PG 84 81 37-6 och 

ange ”kod 9” 

blå eller 

”kod 10” 

grå. 
 

E-postadress 
Har du meddelat rätt e-
postadress? Det mesta av 
klubbinformationen går numera 
ut via e-post. 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 250 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. 

 

Klubbkepsen 

  Kepsen finns både i 

blå färg och mörkgrå. De har båda vit 

broderad logotyp mitt fram. Bak är det ett 

justeringsband. 

Den kostar 140:-. Beställ via klubbens PG 

84 81 37-6 och ange ”kod 7” blå eller ”kod 

8” grå. 
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