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Ägare:  
Västerhaninge Båtsällskap, 
Box 91, 137 22 Västerhaninge 
Pg nr 283089-1 Bg.nr. 5703-9125 
Organisationsnummer: 
812401-1605 
 
Redaktör och  
ansvarig utgivare:  
Tom Knutson, tel 070 –5551205, 
Långvägen 27, 137 55 Tungelsta, 
t.l.a.knutson@hotmail.com 
 
Västerhaninge 
Båtsällskaps styrelse  
och dess ombud 
 
Ordinarie ledamöter: 
Ordförande: 
Kenneth Svensson, 
tel:08-7227274, 070-5949444,  
Tjärbrännargränd 6 a, 
122 43 Enskede,  
kenneth44@gmail.com 
 
Vice ordförande/ 
motorbåtsombud:  
Bertil Ericsson, tel:08-50023517 
Stationsvägen 4,  
137 38 Västerhaninge, 
bertil.b.ericsson@telia.com 

 

Sekreterare:  
Mats Markgren, tel: 08-
50040770, Östnoravägen 10,  
137 91 Västerhaninge 
mats.markgren@conceptumab.se  
 
Kassör: 
Birgitta Lang,  
tel:08-50021936, Pusshagen 106, 
136 53 Haninge, 
kassor@vbs-ostnora.se 
 
Hamnkapten:  
Lennart Andersson,  
tel 08-50025208, Plöjarvägen 144, 
137 40 Västerhaninge,  
lennart.h.a@gmail.com 
 
Vice hamnkapten/ 
webbmaster: 
Tommie Boholm, tel: 08-
50026442, Baljegränd 1, 13738 
Västerhaninge, tommie@qxx.se 
 
Ledamot/miljöombud: 
Pelle Asplund: tel 08-50040438, 
070-8772602, Box 2082,  
13702 Tungelsta 
 
Ledamot/båtköadminstratör: 
Pia Ekedahl, tel: 08-50024883, , 
Hörnvägen 5,  137 38 Västerhan-
inge, p_e67@hotmail.com 
(Pia har avsagt sig uppdraget och begärt utträ-
de den 28/9-09) 
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Suppleanter 
och utsedda ombud: 
Suppleant/båtplatsombud: 
Tommy Caspersson, tel: 08-
50025056,Villavägen 236, 
137 38 Västerhaninge, 
tommy.caspersson@bredband.net 
 
Suppleant/seglarombud: 
Staffan Ljung, 08-81 26 21, 
Skärblackavägen 23, 
122 42 Enskede,  
staffan.ljung@if.se 
 

 
 
 

 
Radioombud:  
Stefan Hansson, tel:08-
50037380, 070-5246400, 
Långvägen 28, 137 55 Tungelsta, 
info@rtl.nu 
 
Stugvärd: 
Lars Brauer, tel:08-50025495, 
Villavägen 92,  
137 38 Västerhaninge, 
Lars.Brauer@hotmail.com 
 
 
Västerhaninge Båtsällskaps 
klubbstuga, te1:08-50040370 
 

 
Informationsbladet utkommer med fyra nummer under år 2010 och 
distribueras till medlemmar i Västerhaninge Båtsällskap. 
 
VBS-webbadress: http://www.vbs-ostnora.se, eller 
http://www.vbs-östnora.se  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Omslagsillustration: Ingrid Wiken Bonde 
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Härmed kallas Du till  

Västerhaninge Båtsällskaps  
Ordinarie årsmöte 

Datum: Måndagen den 22 februari 2010 
Tid: Klockan 19.30 

Plats: Östnora Gamla Skola 
(i korsningen Nynäsvägen och  

vägen ner till hamnen) 
VBS bjuder på kaffe och bulle 

 
VBS styrelse 

Kallelse 
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Dagordning vid Västerhaninge Båtsällskaps ordinarie årsmöte månda-
gen 22 februari 2010  klockan 19.30 i Östnora Gamla Skola. 
 
1. Mötet öppnas  
2. Upprättande av röstlängd  
3. Val av ordförande för mötet  
4. Val av sekreterare för mötet  
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare  
6. Frågan om mötets behöriga utlysande  
7. Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse för tiden  
2008-02-23 -- 2010-02-25 samt räkenskapsåret 2009-01-01 -- 12-31  
8. Revisorernas berättelse för samma tid  
9. Frågan om balansräkningens fastställande samt disposition av vinst-
medel  
10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning  
 
11. Propositioner  
a) Styrelsens förslag till verksamhetsplan för det kommande året 
b) Styrelsens förslag beträffande avgifter för 2010 
c) Styrelsens förslag till inkomst och utgiftsstat för 2010 
d) Styrelsens förslag till kostnadsersättning för ombud och styrelseleda-
möter 
 
12. Motioner  
a) Se bilagor   
 
13. Val av ordförande för 2 år  
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter  
15. Val av revisorer och revisorssuppleant  
16. Val av valberedning  
17. Avslutning 
 

Dagordning  
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Styrelsens verksamhetsberättelse för perioden 2009-02-23 -- 2010-02-25 
samt räkenskapsåret 2009-01-01 -- 12-31.  
  
Styrelsen har haft följande sammansättning:  
Kenneth Svensson,  ordförande 
Bertil Ericsson, vice ordförande 
Mats Markgren, sekreterare  
Birgitta Lang, kassör  
Lennart Andersson, hamnkapten 
Tommie Boholm, vice hamnkapten och webbmaster 
Pelle Asplund, ledamot och miljöombud 
Pia Ekedahl, ledamot och båtköombud (avsagt sig upp- 
draget och begärt utträde ur VBS 2009-09-28) 
Tommy Caspersson, suppleant och båtplatsombud  
Staffan Ljung, suppleant och seglarombud 
 
Av årsmötet utsedda revisorer och suppleanter 
 Ove Andersson, ordinarie  
Thomas Tholander, ordinarie 
Jan Augustsson, suppleant  
 
Av årsmötet utsedd Valberedning:  
Tommy Gileborn, sammankallande,  
Ann-Marie Klotz  
Bo Eriksson 
Bibbi Limé  
 
Av styrelsen utsedda ombud: 
Stefan Hansson, radioombud     
Staffan Ljung, seglarombud  
Bertil Ericsson, motorbåtsombud 
Lars Brauer, stugvärd 
 
Av styrelsen utsedd redaktör och ansvarig utgivare för informations-
bladet: 
Tom Knutson, redaktör  

Verksamhetsberättelse 
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Av styrelsen utsedda och grupper: 
 
 Hamngrupp:  
Lennart Andersson, Lars-Erik Ekman, Per Ekman, Johan Ekman, Bernt 
Nilsson 
 
Brottsförebyggande gruppen: 
Lars Åkesson, Tommy Åkerström, Bertil Ericsson 
 
Sjö- och torrsättningsgruppen: 
Tor Nitzelius, Christer Arvidsson, Tord Ljung, Tommy Åkerström,  
Kenneth Svensson 
 
Båt- och Flottgrupp:  
Tomas Nitzelius, Jan Gustavsson, Nils Hjelm, Stefan Johnsson 
 
Stugvärd: 
Lars Brauer, Tommy Caspersson 
 
Stug- grupp: 
Sverre Ekdahl, Irene Bergkvist, Åke Björklund 
 
Utomhusgrupp: 
Mats Malmgren, Björn Roos, Leif  Pettersson, Folke Hammarström 
 
Vassröjargrupp: 
Inge Wikström, Rolf  Carlsson, Bernt Pettersson 
 
Bojgrupp: 
Tomas Hulting, Göran Sandberg, Mikael Nylander, Sten Gibsson 
 
Fordonsgrupp: 
Ante Hartonen, Harry Börjesson 
 
Förrådsförmän: 
Lars Åkesson, Christer Arvidsson 
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Västerhaninge Båtsällskap hade 520 medlemmar den 31 december 2009. 
Vårt ordinarie årsmöte hölls den 23 februari 2009, 35 medlemmar deltog i 
mötet. 
Under verksamhetsåret har styrelsen haft 11 protokollförda styrelsesamman-
träden.  
Samarbetet med Haninge Jolleseglare, kommunen, LÖMIF, Haninge Sjö-
scouter och tomtägarna runt hamnen har varit gott.  
Fyra ordinarie nummer av VBS informationen har utgivits.  
 
Sjösättning ägde rum den 2 -3 och 9 maj samt torrsättning som ägde rum 
den 3,4 och 10 oktober. Sjösättning och torrsättning har fungerat bra. Stort 
tack går till hamnkaptenen och hans funktionärer samt kran- och traktorföra-
re. Elektriciteten på hamnplanen har varit inkopplad under perioden 15 mars 
- 15 november och på mellan- och övre planen 15 mars – 15 maj samt 15 ok-
tober– 15 november. Sopcontainer har funnits på hamnplanen under en kor-
tare period i samband med sjösättning. 
 
Vakthållningen har fungerat bra, trots några enstaka missar från medlemmar, 
som skulle gå vakt. Reserver har dock kunnat ersätta. Tyvärr har klubben och 
några av våra medlemmar råkat ut för en hel del skadegörelse.  
Styrelsen anlitade även i år Länsparkerings Bevakning AB som under perio-
den 15 juni till 15 augusti övervakade att de av årsmötet, styrelsen och LÖ-
MIF fastställda parkeringsreglerna efterlevdes. Parkeringen på hamnplan har 
fungerat bra även denna sommar. 
 
Det löpande underhållet har skötts av styrelsen, hamngruppen och de av sty-
relsen utsedda arbetsgrupperna, som ansvar för var sitt område. Grupperna 
har ett självständigt ansvar för sitt område d.v.s. dels se vad som behöver gö-
ras, dels utföra det. Grupperna har skött sitt arbete mycket bra.  
 
Vi har i år genom att förbättra vår vatteninstallation fått fram ett bättre lukt-
fritt dricksvatten till våra medlemmar. Frågan om att eventuellt få en viss ut-
ökning av våra bryggplatser har vi tillsvidare tvingats skjuta på framtiden. 
Detta beror bl.a. p.g.a. brist på tillgängligt vattenområde. Vi har tyvärr flera 
medlemmar som står i kö för en båtplats och väntetiden är lång. 
Under verksamhetsåret har bl.a. följande gjorts: Bom utbytt mot grindar, re-
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viderade stadgar, omarbetning och revidering av ordningsreglerna till ett 
samlat dokument, reparation av stora och lilla sjösättningsvagnen samt mast-
vagnen, iordningställandet av mastskjulet, reparation av bryggor, plastlagning 
av klubbens jolle samt inköp av en extra högtryckspruta samt en liten båtmo-
tor. 
 
Muskö Runt 2009 
15 tappra skeppare inklusive gastar hade trotsat vädergudarna för att mötas i 
kampen om vem som var snabbast runt Muskö 2009.  
Vid skepparmötet kunde tävlingsledningen informera om två nyheter för 
året i form av ny bansträckning genom Stora Skramsösund samt möjlighet 
till ett avdrag om 0.01 på LYS/SRS om skepparen seglade single-hand vilket 
två modiga valt att göra. 
Starten gick strax utanför Gumsen med riktning mot Berga i lätta kryssvin-
dar. Då startlinjen var något kortare än tidigare år blev det härligt trångt runt 
lovartsmärket dock utan några som helst protester. Bäst iväg kom Team Flat-
liner i sin snabba Melges 24 samt bröderna Sagner i sin Virus 20 Meduza. 
Bakifrån jagade resten av gänget med Kåre Ljung i spetsen styrandes Lady 
Helmsman Special som tycktes trivas i de lätta vindarna. 
Tyvärr var de lätta vindarna som rådde vid starten de starkaste under hela da-
gen varför banan i år kortades till målgång efter halva sträckan vid rundning 
av Lacka. Maxtiden på sju timmar lyckades endast tre båtar klara. 
Vinnare av Muskö Runt 2009 blev Kåre Ljung i Lady Helmsman Special, 2:a 
Åke Nellmer Inferno 29 och 3:a Johan Petersen i Mamba 311. Noterbart är 
att både 1:an och 2:an valt (?) att i år satsa på att köra single-handed.  
 
VBS vann Kanonseglingen 2009 
Ordningen är återställd! VBS vann Kanonseglingen med minsta möjliga mar-
ginal genom platspoängen 10 att jämföras med Örlogsberga  på 11 poäng. 
Detta genom placeringarna 2, 3 och 5. 
Söndagen den 13/9 bjöd på fint sensommarväder med både sol och lagom 
med vind (ca 4 – 7 m/s).  
Då största båt hade ett djupgående på drygt 2.5 m lades startlinjen på betryg-
gande djup väl utanför Gumsen. Alla 11 båtarna kom iväg utan vare sig tjuv-
starter eller andra protester. Bästa start gjorde Kjell Holmstedter i sin If  
Aquavit samt bröderna Sagner i Virus 20 Meduza. Sven Loman i Comfort 
30:an 
Lomana var lite väl het på gröten och tvingades tappa fart för att inte vara 
för tidig över linjen. Banan gick i år med rundning Ekholmen syd om Årsta 
Havsbad, rundning Bergholmen samt tillbaks mot Alvsta Långholmar och in 
på Horsfjärden för att innan mål ta en sväng om St Adamsskäret. 

Forts. nästa sida 
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Först över mållinjen var Agne Vidholm i Hanse 470e Champagne. Därefter 
följde alla 11 båtarna på pärlband. Glädjande är att alla båtar i år fullföljde. 
Mellan första och sista båt skiljde knappt en halvtimma på omräknad tid 
efter ca 3 h segling vilken får anses som tätt. 
Vinnare individuellt och därmed mottagare av vandringspriset blev Sven 
Loman i Comfort 30:an Lomana. En minut efter på omräknad tid var Kjell 
Holmstedter i If  Aquavit och på tredje plats, fyra minuter efter segraren, 
kom Erik Öberg i sin Linjett 32:a Fina. 
Årets klubbmästare blev Kjell Holmstedter. 
 
Ut- och inträden av medlemmar i VBS liksom byten av båtplatser har varit 
av ungefär samma omfattning som föregående år. Av hamnens 311 platser 
var 65 stycken säsongsuthyrda.  
 
Ekonomin har under perioden varit god. Dock kan noteras ett underskott 
på cirka 17.000 kronor bl.a. på grund av större underhållskostnader för sto-
ra sjösättningsvagnen än budgeterat.  Styrelsen föreslår därför en höjning av 
vissa avgifter. VBS räkenskaper för perioden 2008-01-01 -- 12-31 framgår 
av bilaga till verksamhetsberättelsen.  
 
Sammanfattningsvis har det mesta fungerat bra under verksamhetsåret och 
styrelsen tackar alla medlemmar och funktionärer som ställt upp och hjälpt 
till med arbetet.  
 
       
 
 
 
       För styrelsen 
       Kenneth Svensson 
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Punkt 11 a Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2010 
Sjösättning den 1 och 2 maj  
Torrsättning den 2,3 och 9 oktober (reservdag 10 oktober) 
Besiktning av kättingar på bojar samt byte av eventuellt skadade delar  
Översyn av flottörer till vissa Y-bommar 
Fortsatta underhåll av bryggor  
Smärre förbättringar av mastskjulet 
Invändigt underhåll och upprustning av klubbstugan 
Översyn av elförbrukningen 
Arrangera Muskö Runt  
Medverka i Kanonseglingen 
 
Punkt 11 b Styrelsens förslag beträffande avgifter för 2010  
Styrelsen föreslår avgifter enligt följande:  
 
Inträdesavgift: 
400 kronor (Engångsavgift)  
 
Medlemsavgift: 
300 kronor  
 
Depositionsavgifter: 
Båtplats (brygg eller bojplats) 7500 kr 
Båtplats före låst grind 3000 kr 
VBS nycklar (parvis) 200 kr 
 
Bryggplats- och bojavgift:  
Båtstorlek t.o.m. 7,5 kvm 300 kronor  
över 7,5 t.o.m. 12,0 kvm 600 kronor  
över 12,0 t.o.m. 19,0 kvm 1 000 kronor  
över 19,0 t.o.m. 26,0 kvm 1 500 kronor  
över 26,0 t.o.m. 33,0 kvm 2 000 kronor  
över 33,0 t.o.m. 40,0 kvm 2.500 kronor  
över 40,0 t.o.m. 47,0 kvm 3 000 kronor 
o.s.v  
Vinterplats ingår i denna avgift.  
Vinterplats för den som inte har sommarplats:  
700 kronor t o m 20 kvm  
1400 kronor över 20 kvm  
(Medlemskap erfordras. Inträdesavgift och medlemsavgift tillkommer således) 
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Säsongsplats:  
Styrelsen får avgöra avgiftens storlek.  
 
Förseningsavgift:  
Högst 1000 kronor får tas ut. Styrelsen får avgöra från fall till fall om lägre 
belopp skall tas ut eller inget belopp alls. Avgiften tas ut vid exempelvis för 
sen anmälan till torrsättning.  
 
Påminnelseavgift: 
Vid obetald räkning påförs påminnelsen en extra avgift om 100 kr. 
Påminnelse skickas högst en gång efter ordinarie krav. Därefter mister med-
lem medlemskap och båtplats. 
Medlemmar som notoriskt  inte betalar i tid får år två (d.v.s. de slarvar med 
betalning både första året och även påföljande år) en extra hög påminnelse-
avgift med 400 kr. 
 
Försummad vakt: 
1500 kr 
 
Straffavgifter: Högst 1500 kronor får tas ut. Styrelsen avgör om lägre straff-
avgift skall tas ut. Avgiften tas ut vid uteblivet arbetspass eller liknande. 
Förlorad VBS nyckel 300 kronor/st. 
 
Avgift för icke medlem som vill utnyttja ramperna:  
200 kronor per gång.  
 
Avgift för båtkö:  
Ingår i medlemsavgiften 
 
Avgift för befrielse från arbetsplikt  
400 kronor per år. (Befriar dock ej från arbetsplikt vid sjö- och torrsättning).  
 
Styrelsen kan besluta om tillfällig avgiftssänkning för medlemmar som full-
gör större arbetsinsatser 
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Punkt 11 c Styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat för 2010 
 

 
Punkt 11 d) Styrelsens förslag till kostnadsersättning för ombud och 
styrelseledamöter 
Kostnadsersättning till ledamöter och ombud bestäms inom ramen av högst 
3500 kr/individ. 
Hänsyn skall tas till telefon-datakostnader, resor, måltidsersättning samt di-
verse  kringkostnader.  

 

Intäkter   Kostnader   
        

Bryggavgift 225 000 Arrendeavgift (Haninge kommun) 110 000 

Medlemsavgifter 160 000 El, värme klubbhus   25 000 

Vinteruppläggningsavgifter  54 000 El, bryggbelysning   18 000 

LÖMIF    6 000 Förbundsavgifter   40 000 

Inträdesavgifter   16 000 Renhållning   17 000 

Tävlingsavgifter    1 500 Styrelsekostnader   12 000 

Säsongsavgifter    3 500 Ombudskostnader m.fl.   12 000 

Arbetsbefrielseavgifter   18 000 Infobladet   10 000 

Diverse intäkter    2 000 Trycksaker     5 000 

    Porto     6 000 

    Årsmöte och fester   14 000 

    Båtvagn   20 000 

    Telefonkostnader     3 000 

    Försäkringar     8 000 

    Kontorskostnader   10 000 

    Underhåll klubbstugan     7 000 

    Hamnunderhåll   92 000 

    IT-tjänster     8 000 

    Postavgifter exkl. info   10 000 

    Tävlingar     4 000 

    Avskrivningar   37 000 

    Överskott   18 000 

        

Summa 486 000   486 000 
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Fortsättning nästa sida 
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Motioner 
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Ja, nu är årets båtsäsong över för oss och vår Beason 31.  Frågan är om vi inte ska byta till motorbåt då 
vi ofta vill transportera oss 32 sjömil mot syd och sydväst till Askö. I sommar har det alltid varit häftig 
motvind när vi haft en tid att passa där. Så transporten dit har ordnats med bil till Trosa och vidare 
med sonens motorbåt. Vi har då fått avstå från vårt självständiga boende ombord. 
     Vi, familj och vänner har endera blivit allt skröpligare med åren, eller blivit mer eller mindre lands-, 
nej, ö-förvisade snarare, t.ex. på Askö. Därför är det numer ett stressmoment att få ihop ett gäng i tid 
för avmastning innan slutdatum för torrsättning. Planeringen för påmastning är ju litet lugnare. 
      Kan vi kanske ordna ett forum för oss lite skröpligare segelbåtsägare med  tidigare hjälpredor i för-
skingringen, för att gemensamt klara av på- och avmastning. Om just du är intresserad föreslår jag en 
kontakt med oss via Internet: k.o.wenngren@telia.com. 
      Inför kommande årsmöte passar vi på att så här lämna och förhoppningsvis förankra några motio-
ner. 
 
      Till styrelsen således 
1. Information ska lämnas till vinterliggarna, som ofta lånar bryggplats inför torrsättningens     sista 
dag, om att det gäller att förtöja för åtminstone kuling med ryckdämpare, fendrar och lämpligt tågvirke. 
D.v.s. klubbens regler gäller även för tillfälliga bryggliggare, som vi ju har svårt att nå, då de inte är lis-
tade på bryggplatsnummer. Vi har fått sätta extratampar två år i rad på ett par vinterliggare när vinden 
friskat i, som den ju gärna gör på hösten. Info lämnas lämpligen när anmälan om torrsättning gör, för-
utom i VBS-info. 
 
 2. Klubben ska tillhandahålla tågvirke i klubbhuset för att t.ex. klubbvakterna ska kunna            
  ordna extratampar på utsatta båtar vid behov. Många medlemmar har säkert tampar över att  
  skänka. Vi har. Blåmärkning av detta tågvirke föreslås dessutom. 
 
3. Mastskjulet är fortfarande för trångt. a)Ytterligare utbyggnad behövs med ansökan om bygglov i tid.  
   b) Info om hur vi lämpligen placerar våra master med t.ex. början i en ände av skjulet och    
  lätta master högt upp, ska lämnas via VBS-nytt varje år inför torrsättningen och på inplastat 
  anslag/skylt på mastskjulet. 
  c) Om vi ska ta emot fler vinterliggande segelbåtar bör kravet vara att masterna lägges på   
   båtarna. 
 
4. Tidigare har en motion om förlängning av vaktperioden avslagits med motiveringen att vi     
    ändå ska tömma våra båtar. Det har faktiskt skett stölder av fast monterad utrustning   
    från upplagda båtar. Varför motiveringen inte håller. Vårt stora medlemsantal medger     
    mer än väl vakthållning hela året.  Många andra båtklubbar har sådan och är dessutom  
   oftast inhägnade. Alternativt föreslås förlängning av vaktperioden vår och höst. 
 
5. Bättre kontroll av hur motorbåtar framförs i hamnområdet behövs. Nio av tio, ungefär,  
    orsakar mesta möjliga sjö i halvplanande läge med en fart betydligt över fem knop.  
    Rekordet är c:a 25 knop ända in mot brygghörnet vid vassen. Visserligen planande utan att  
    ge höga vågor.                      
 
Nog med   gnäll!  Vårt annars så välordnade båtsällskap med många hjälpsamma, positiva och kunniga  
medlemmar och dess styrelse förtjänar bättre.    
 
 
           Karin och Ove Wenngren 

Motioner, fortsättning 
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Vem äger båten? 
På parkeringen utanför campingen ligger en stor båt med mörkt skrov. 
Denna båt sjösattes inte i år utan blev kvar på land. VBS saknar upp-
gifter om vem som äger den, och VBS styrelse uppmanar den som vet 
något om båten att omgående kontakta styrelsen. 
VBS styrelse 
 

Information om sjöscouterna 
I samband med årsmötet kommer det att lämnas information om sjö-
scouternas verksamhet och vilka planer man har för framtiden 
 

Meddela ditt personnummer 
Allt fler båtklubbar ansluter sig till SBU:s webbaserade administra-
tionsprogram BAS-K. Så även VBS. För att systemet ska fungera be-
höver klubbens medlemsregistrator ditt personnummer och e-
postadress. Därför uppmanas VBS medlemmar att e-posta ovan nämn-
da uppgifter till: bertil.b.ericsson@telia.com 
 

Var är den lilla båtvagnen? 
Den lilla båtvagnen har försvunnit från sin plats. Lås och kätting är 
dock hela. Det pekar mot att det troligen är en medlem som tagit vag-
nen från sin rätta plats. Har du uppgifter om var den finns kontakta 
styrelsen. Eller om du har vagnen hemma hos dig återlämna den om-
gående. 
VBS styrelse. 
 

Lösenordet till hemsidan? 
Har du problem med att logga in på hemsidan för att du saknar lösen-
ordet. Titta efter på din faktura. Där finner du lösenordet. Av säker-
hetsskäl skickas det endast ut på så vis. 
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Redaktör till  

Info-bladet sökes! 
Vi söker nu en biträdande redaktör till Info-bladet, som på sikt kan 

ta över redaktörskapet. Vill du vara med och utveckla Info-bladet är 

du varmt välkommen att kontakta nuvarande redaktören Tom 

Knutson eller styrelsen. 

 

Vad kan du bidra med? 
Vi söker medlemmar som vill vara med och utveckla VBS vidare. 

Det finns en rad uppgifter inom en mängd olika områden, såväl ad-

ministrativa som praktiska uppdrag.  

Du som vill engagera dig tveka inte att ta kontakt med styrelsen. 
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Anslagstavlan 

B FÖRENINGSBREV VÄSTERHANINGE 
BÅTSÄLLSKAP 

BOX 91 
137 22 VÄSTER-

HANINGE 
 

Nästa nummer av  
VBS-Info 
kommer ut den 29/3 
Manusstopp är den 6/3 
Sänd ditt manus till: 
Tom Knutson 
Långvägen 27 
137 55 TUNGELSTA 
t.l.a.knutson@hotmail.com 
Skicka helst per e-post. 

Kurs i motorkunskap 
Vi har mottagit intresseanmälning-
ar men saknar några till om vi ska 
arrangera en kvällskurs vid några 
tillfällen om hur man sköter sin 
motor (inom- och utombordare) på 
bästa sätt. 
Intresserade medlemmar anmäler 
sitt intresse till Kenneth Svensson 
email kenneth44@gmail.com tel 

Extra vaktpass? 
Är du intresserad av att ta extra vakt-
pass? Anmäl då ditt intresse till VBS.  
 
Kontakt: 
Tommy Caspersson,  
tel: 08-50025056, 
tommy.caspersson@bredband.net 


