
   
 

Verksamhetsberättelse för Vindö Yacht Club år 2019 
 

Föreningens Styrelse och funktionärer har under året bestått av följande: 

 

Carl-Gustaf Leijonhufvud  ordförande 

Stefan Borg  kassör 

Jonas Remmers sekreterare 

Lars Siljebratt IT-ansvarig  

Stefan Borg  materialansvarig (och kassör) 

Urban Jorméus Ledamot 

Kjell Westberg suppleant 

Lars Siljebratt suppleant 

Kjell Edvinger suppleant 

Lars Harrysson revisor 

Agneta Eriksson revisorssuppleant 

Lars Jonsson  valberedning 

Håkan Sahlberg valberedning  

 

Under året har Jonas Remmers tagit över ansvaret för medlemsregister. Lars Siljebratt har 

under året påbörjat förvaltningen av hemsidan. Vår kassör Stefan Borg har ansvarat för 

föreningens ekonomi och Jonas Remmers har fört protokoll vid styrelsemötena.  

 

Styrelsen har hållit 8 protokollförda ordinarie styrelsemöten, inklusive ett konstituerande möte 

och ett årsmöte. 

 

Medlemsantalet Vid årets utgång hade klubben 130 medlemmar, varav 5 st 

hedersmedlemmar. 

 

Årsmöte hölls den 11 Mars i Älvsjömässan, Stockholms där 8 medlemmar närvarande.  

 

Regioner  Syd, Lars Sliljebratt och för Väst, Urban Jorméus. Dessa har förtjänstfullt arbetat 

med att sprida information om klubben. 

 

Träffar Under året har ett antal träffar anordnats. Vi inledde året med att Kjell Westberg 

ordnade en träff på Benns Mast och Rigg i Saltsjö-Boo däremot följt av båtmässan Allt för 

sjön 1-10 mars, den 14 mars anordnade Urban Jormeus en träff på Vindö Marin. För våra 

finska vänner, gick det som brukligt riktigt bra, Anders Edgren i Åbo ordnade en träff den 24-

25 juli i Gullkrona, tyvärr inget deltagande från Sverige. Den 23-25 augusti var det åter igen 

dags för Öppet varv hos Hallberg Rassy på Orust. VYC hade en liten monter samt att vi 

lyckats samla några klassiska Orustsegelbåtar (ex.P28, Vindö 30, Mistral). För detta initiativ 

erhöll vi stor uppskattning av arrangören familjen Rassy. Magnus Rassy önskar att vi deltar 

2020 med fler fina båtar. 

 

Hemsidan Forumet har utvecklats med nya inlägg och det finns i dag 320 personer finns som 

registrerade användare. Av dessa har 11 st 10 eller fler inlägg. På hemsidan har det under året 

tillförts en möjlighet att beställa profilkläder, dessvärre gjordes knappt några beställningar. 

Lång leveranstid och problem med att få tillgång till utlovad webblänk för beställning gjorde 

att uppdraget avslutades under året.  Förutom hemsida och forum finns även en 

Facebookgrupp (Vindö sjöträffar) med 154 medlemmar där det aktivt läggs upp frågor och 

tips mm på. 

 



   
 

 

Stockholm den 14 mars 2020 

 

//Styrelsen 


