
Kallelse till  

årsmöte  
11:e februari !

Klubben behöver dig!
Vi behöver fler människor som  

jobbar inom klubben.
Kontakta styrelsen eller valberedningen!
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Rolf Gromer
Rörvägen 62, 136 50 Haninge 

Tel +46 8 550 680 50
e-mail: info@hansamarin.se

Hansa Marin
Segel, rigg & lite kapell
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Drevdelar.se  
Löten 311 
819 61 Skärplinge     

tel. 070- (Ingemar)224 66 48 
tel. 070

 
-  

 
info@drevdelar.se 

SÄKER E-HANDEL 
Organisationsnr. 711115-1572 
Företaget innehar F  skattebevis.  

 

  Olof)

-

  205 74 82 (Bengt-                 



Allt har ju sin tid. Jag har varit medlem sedan början av  
70-talet. Vill minnas att Pelle Lind rekommenderade  
mig. Vera L. jobbade ihop med min fru då och på den vägen 
blev det. Båtplats blev det 1978 eller -79 och sedan ett  
antal olika båtar. Sammanlagt blev det också ca 10 år i  
styrelsen inkl. tiden som kassör. Jag fick också en fin  
standar som pryder bokhyllan! 

Roligaste båtarna var bl.a. vår 
första båt, en liten Pettersson-
båt som heter “Pigge”. Ja just den 
Pigge som förekommer i filmen 
Drömkåken. Den lär f.ö. vara ett 
renoverings objekt om den inte re-
dan är klar. Pigge hade vi dock 
aldrig i Askviken.  

Jag räknar också in RJ-85:an och 
Träfolkan (köparen ringde efter 
 10 år och vi diskuterade botten- 
behandling och han var saligt nöjd 
med båten).  

Sista båten blev ju Monark 690, 
en jättetrevlig båt som numer 
finns uppåt kusten i vattnen 
utanför Iggesund. 

Det har varit en fantastisk tillgång att få utöva båtliv  
som hobby och intresse. Hemma har det också blivit både  
modeller och flaskskepp.Att ha varit medlem i ÖBK och  
ha båten där har varit både skojigt och tryggt  och vi  –  
min hustru och jag – tackar för många fina år.
 

Hälsningar Nils och Ingrid Jansson  

Minnen av ett båtliv



Kallelse till ÖBK årsmöte 2015
Österhaninge Båtklubb kallar sina medlemmar till ordinarie årsmöte

onsdagen den 11 februari 2015 klockan 19.00 Klubbhuset Berget, Askvik

Dagordning 

1. Årsmötets öppnande

2. Fastställande av röstlängd för mötet

3. Fråga om mötet är behörigen utlyst

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet

5. Val av två protokolljusterare och tillika rösträknare

6. Föredragning av styrelsens verksamhets-  
och förvaltningsberättelse

7. Föredragning av revisionsberättelsen

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid  
revisionen avser

9. Behandling av propositioner och motioner

10. Föredragning och fastställande av budget och  
avgifter för kommande verksamhetsår

1 ) öppna din webbläsare (t.ex. internet explorer)

2 ) skriv in www.obk.se i adressfältet

3 ) klicka på texten ”Medlemsinfo” längst till höger på  
 andra raden (under den rödgula ÖBK loggan), då  
 visar sig ytterligare 4 rader

4 ) klicka på raden med texten ”Årsmötet 2015”

5 ) ange lösenord askv1ken –  notera siffran 1 istället   
 för bokstaven i

6 ) Klicka på de dokument du vill ta del av, skriv ut de  
 du behöver

Så här får du tillgång till årsmöteshandlingarna på vår webb

Efter stämman kommer det att hållas en kortare information  
gällande miljöarbetet inom klubben samt webben.
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9. Behandling av propositioner och motioner

10. Föredragning och fastställande av budget och  
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11. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen

12. Val av styrelseledamöter för en tid av två år, udda år: 
 –  Vice ordförande/miljöansvarig 
 –  Kassör 
 –  Hamnmästare 
 
 –  Fyllnadsval av medlemsansvarig/suppleant  
  (väljs normalt på två år, men i år 2015 endast på 1 år.  
  Orsaken är att i framtiden undvika val av för många  
  styrelseledamöter vid samma tillfälle).

13. Val av ledamöter till valberedningen för en tid av ett år: 
 – Tre ordinarie ledamöter varav en sammankallande 
 –  En suppleant

14. Val av ledamöter till kommittéerna för en tid av ett år  
varav en sammankallande

15. Avslutning 
 

4 ) klicka på raden med texten ”Årsmötet 2015”

5 ) ange lösenord askv1ken –  notera siffran 1 istället   
 för bokstaven i

6 ) Klicka på de dokument du vill ta del av, skriv ut de  
 du behöver

Årsmöteshandlingarna kommer att finnas tillgängliga  
senast den 26 januari.

Om någon önskar få dessa utskrivna och hemskickade 
till sig, kontakta i så fall Yvonne Schelander:  
tfn 08-777 18 51 eller  
mail lars-yvonne.schelander@hotmail.com

Väl mött !  Styrelsen

Så här får du tillgång till årsmöteshandlingarna på vår webb

Efter stämman kommer det att hållas en kortare information  
gällande miljöarbetet inom klubben samt webben.



        
Klubbens 59:e födelsedag !

 
Någon  
som  
saknar  
sin  
vimpel ?

Hittegods vid Björnö !

 

Ca 30 personer kom  
för att fira klubbens  
59:e födelsedag den  
28 december 2014! 



Foto: Hasse Nilsson

        
Klubbens 59:e födelsedag !

En liten present med passande ortsnamn skänktes av Inger  och Hasse Nilsson  
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