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Ordföranden har ordet
Så börjar våren närma sig, skönt! För min
del hade jag stora planer i höst om att få
en del gjort under vintern. Med tanke på
att det under några år tillbaka varit relativt kallt och mycket snö här i Mälardalen
hade jag förberett mig med värmare och
ny belysning för att kunna jobba på i vinter. Men det blir inte alltid som man tänkt
sig… knappt någon snö och inte speciellt
kallt och inget gjort! Blir till att ta till
krafttag nu om vi skall komma i sjön till
juni som planerat. Ser lite med avund på
den Vindökamrat som var klok nog och
började med att renskapa överbyggnaden
på sin V452 redan i höstas och nu är inne
på 9:e lagret lack, bra jobbat. I övrigt
kring vad som hänt i år vill jag rikta ett
stort tack till alla ni som var med och
hjälpte till i vår monter på båtmässan Allt
för sjön i Stockholm. I år gjordes ett
krafttag med montern, vi lyckades komma över lite gamla bilder från Vindövarvet via Bohusläns museum, bland dessa
även några snygga linjeritningar som
prydde montern tillsammans med fina
seglings och detaljbilder av våra båtar.

Av C.G. Leijonhufvud

Dessa är nu i sådant format att de lätt går
att återanvända till kommande mässor
vilket känns bra med tanke på att minimera arbetet med monterbyggnad. I övrigt gav mässan några nya medlemmar
och många trevliga möten med såväl andra Vindöägare som allmänt intresserade
av våra båtar. Efter mässan hölls som förra året klubbens årsmöte på mässan, detta
år med lite mindre deltagare vilket jag
tycker var synd, till trots att vi hade ett
föredrag från Epifanes, vilket säkert
många skulle tyckt var intressant. Inför
nästa år skall vi planera ett litet annat
upplägg för att försöka attrahera flera
medlemmar till årsmötet. Till sist vill jag
önska er en skön vår med lagom mycket
arbete inför sjösättningen.

Hälsning
CG Leijohufvud
Ordförande

En bild från
VYC monter på Älvsjömässan
”Allt För
Sjön” 2014
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Forts. på sidan 4.
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Proposition 2, vid VYC:s årsstämma 2013
Styrelsen önskar att denna stämma tar beslut detta år (år 1) så att våra stadgar kan ändras vad
avser nedanstående paragrafer.
Gammal lydelse

Förslag till ny lydelse
§10

Styrelsen är beslutsför, då minst halva antalet Styrelsen är beslutsför, då minst halva antalet
ledamöter är närvarande
ledamöter är närvarande
Beslut inom styrelsen fattas med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal gäller den mening
ordförande företräder. Vid val sker dock
avgörandet genom lottning.

Beslut inom styrelsen fattas med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal gäller den mening
styrelsens ordförande företräder. Vid val
sker dock avgörandet genom lottning.

Omröstning inom styrelsen sker öppet.

Omröstning inom styrelsen sker öppet.

Styrelsens protokoll justeras av ordföranden
och en ledamot.

Styrelsens protokoll justeras av ordföranden
och en ledamot.
§12

Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall årligen granskas av en revisor och en revisorssuppleant. Dessa utses av
årsstämman tills vidare.
Revisorn skall senast till årsmötet avge en
berättelse över sin granskning

Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall årligen granskas av en revisor
och en revisorssuppleant.
Revisorn skall senast till årsstämman avge
en revisionsberättelse.
§14

Vid föreningsstämman skall följande ärenden förekomma:

Vid föreningsstämman skall följande ärenden förekomma:

1. upprättande av röstlängd

0. Styrelsens ordförande inleder stämma

2. val av två justeringsmän, tillika rösträknare

1. upprättande av röstlängd

3. fråga om stämmans behöriga utlysande
4. behandling av styrelsens årsredovisning
för senaste verksamhetsåret
5. revisorernas berättelse för samma tid
6. fråga om balansräkningens fastställande
samt disposition av tillgängliga vinstmedel

1.1 Val av ordförande för föreningsstämman
2. val av två justeringsmän, tillika rösträknare
3. fråga om stämmans behöriga utlysande
4. behandling av styrelsens årsredovisning för
senaste verksamhetsåret
5. revisorernas berättelse för samma tid
6. fråga om balansräkningens fastställande
samt disposition av tillgängliga vinstmedel
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Fortsättning från föregående sida

Gammal lydelse

Förslag till ny lydelse

7. fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning

7. fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning

8. beslut om årsavgift till föreningen för
innevarande verksamhetsår

8. beslut om årsavgift till föreningen för
nästkommande verksamhetsår

9. val av styrelseledamöter och suppleanter

9. val av styrelseledamöter och suppleanter

10. val av nämndledamöter och suppleanter

10. val av nämndledamöter och suppleanter

11. val av revisor och revisorssuppleant

11. val av revisor och revisorssuppleant

12. val av valberedning

12. val av valberedning

13. behandling av ärende, som styrelsen hän- 13. behandling av ärende, som styrelsen hänskjutit till stämman eller enskild ledamot fö- skjutit till stämman eller enskild ledamot föreslagit till behandling.
reslagit till behandling.

§16

Föreningsstämma hålls på ort och plats som
styrelsen bestämmer.

Föreningsstämma hålls på ort och plats som
styrelsen bestämmer.

Förhandlingarna leds av föreningens ordförande eller, vid dennes frånvaro, den
som utses av stämman.

Protokollet undertecknas av föreningsstämmans valde ordföranden och justeras
av två utsedda justeringsmän

Protokollet justeras av ordföranden och
två ledamöter

Vid föreningsstämma har varje medlem en
röst.

Vid föreningsstämma har varje medlem en
röst.
§19
Medlem, som inte betalat årsavgiften före
den 1 oktober, anses ha utträtt ur föreningen vid utgången av det räkenskapsår,
under vilket nämnda tidsfrist löpt ut.

Medlem, som inte har erlagt föreskriven
avgift en vecka före årsmötet anses ha utträtt ur föreningen
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Vårens och sommarens Vindöträffar

Så här såg det ut när våra finska Vindömedlemmar hade sin Vindöträff förra sommaren.
Vindöträff 2014
Preliminärt program för den IV Vindöträffen i Finland 13 - 15. 7. 2014
Söndag 13 juli 2014 samling i Iniö Norrby nya gästhamn N 60* 23,8' E 21* 23,4'
Hamnplats reserverad för oss. I Hamnavgiften 23 € ingår bastu.
På kvällen beslutar vi vilken tid och vilken rutt vi seglar till Parattula på måndag morgon.
www.iniohandel.fi
Måndag 14 juli eskader/kappsegling till Gustavs, Parattula N 60* 29,7* E 21* 26,4' distans ca 10 Nm
Beräknad ankomsttid ca kl 14. Hamnplatser reserverade för oss. Hamnavgift 20 € (2013) i
den ingår bastu, el och vatten.
Eftersom flera Vindöägare denna vinter har lagt ner mycket arbete på att underhålla sina
Vindöbåtar föreslår jag att vi i år väljer den vackraste Vindöbåten 2014.
På kvällen bastu och Buffetmiddag med musik och sång, prisutdelning och överraskningar. Hoppas vi får lika fin orkester som senaste år.
Tisdag 15 juli möjlighet till morgonmål. Allmogebåtssegling, om vädret tillåter. Shopping i Laura Peterzens butik. Avslutning och avfärd.
www.peterzens.fi
Anmälan till ya.edgren@gmail.com senast 30.6.2014
Fortsättning på nästa sida
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www.karlstadsmabatsvarv.se
Fortsättning från föregående sida

OBS! uppge båtens namn och typ samt besättning vuxna + barn samt om ni deltar i samlingen i Norrby.
Återkommer med närmare detaljer senare.
Anders Edgren
Vindö 30, Vind för Våg
Mobile +358 40 820 72 72
ya.edgren@gmail.com
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VÄSTKUSTENS VINDÖ TRÄFF 14/6 2014
LÖRDAGEN 14 JUNI TRÄFFAS VI I HÄLSÖ GÄSTHAMN…
...för att ha en trevlig dag med rundvandring i varandras båtar, för att få lite inspiration och
tips på olika lösningar, kanske något rinnande också. På kvällen har vi en gemensam grillafton. Vi kommer att försöka boka hamnboa så vi har någonstans att vara om vädret inte tilllåter att sitta utomhus.
Anmälan skickas senast 1/6 till:
lars@maingateab.se
eller på telefon 0708 19 85 87
Lars Rengsjö och Håkan Schölin
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VINDÖ MARIN AB

Vinteruppläggning

Fullservicevarv

Hos oss kan Din Vindöbåt återställas i nyskick.
Vi slipar ner, lackar om, byter sargar, förhörn, bänklock,
Lägger nya teakdäck.
Motorbyten, plastreparationer, rigg, segel, kapell
Vi tar också emot beställningar på reservdelar till Vindöbåtar. En del har vi i lager - annat kan vi tillverka.

Tel: 0304 39290
Fax: 0304 39383
Email: info@vindomarin.se
Web: www.vindomarin.se
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Sjöträffar Mälaren & Stockholm skärgård 2014
Mycket välkommen till våra träffar för trivsam samvaro och utbyte av kunskaper om våra
trevliga båtar. Vi har i år valt samma plats som tidigare år och hoppas på god uppslutning.
Träffarna skall ses som en mötesplats där de som ansluter själva svara för ev. arrangemang.
Har du behov av stöd för ev. arrangemang är du välkommen att kontakta oss som är
träffansvariga.
Vi ser dock gärna att du anmäler dig via formuläret på hemsidan, detta för att inför träffen ge
en bild av mängden deltagare. http://www.vyc.se/?page_id=120
Information om träffen finns även på forumet www.vyc.se/bb där du även kan kommentera/
ställa frågor om träffen.
Försommarträff 2014
Stockholms skärgård:
Tid: 7-8 juni
Plats: Grönskär fladen
N: 590 8,04´
E: 180 40,29´
Kontakt: Heinz Albrecht 0708-123 879 ledamot@vyc.se
Mälaren:
Tid: 14-15 juni
Plats: ”Herrestaviken” (Gunnviksviken)
N: 590 19,16´ E: 170 17,91′ (WGS84)
Kontakt: C-G Leijonhufvud 073-914 23 30 ordf@vyc.se

Sensommarträff 2014
Stockholms skärgård:
Tid: 30 augusti – 31 augusti
Plats: Grönskär fladen
N: 59 8,04´ E: 180 40,29
Kontakt: Heinz Albrecht 0708-123 879 ledamot@vyc.se
Mälaren:
Tid: 6-7 septmber
Plats: ”Herrestaviken” (Gunnviksviken)
N: 590 19,16´ E: 170 17,91′ (WGS84)
Kontakt: C-G Leijonhufvud 073-914 23 30 ordf@vyc.se

VÄLKOMNA
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Den nya hemsidan är sjösatt! Den flyter och behöver hjälp att segla!

Göran Grönskog och Håkan Sahlberg har hjälpts åt att ta fram en ny hemsida. Att VYC skulle ta fram en ny
hemsida beslutades på årsmötet 2009. Anledningen till en ny omarbetad hemsida är att en hemsida måste vara
lätt att ändra och lägga in nya uppgifter på utan att för den skull vara alltför datakunnig. ”Man måste inte vara
båtbyggare för att kunna segla!” Målet med underhållet av hemsidan är nådd. Alla som ska underhålla hemsidan kan göra det med viss utbildning. Ansvaret ligger inte på en person utan det är idag flera personer som är
inne och underhåller sidan.

Hemsidan är inte färdig utan måste vara levande.
Levande blir den genom din hjälp. Skicka in tips och gärna bilder hur dina lösningar på din Vindö ser ut.

•

Idag är debatten stor om ex.vis septitankar. Hur har du löst det på din Vindö oavsett storlek.? Skicka gärna in material. Så vi kan sprida budskapet vidare och hjälp varandra.

•

Har någon en smart lösning på hur man monterar solceller utan att förstöra utseendet på
båten?

•

Länkar till leverantörer av skilda slag, lokala båtsnickare, motorverkstäder, båtel osv. Adresser och www adresser välkomnas från hela landet på verkstäder som du kan rekommendera.

•

Det skulle vara mycket kul och få en flik som handlar om individuella båtar och deras seglatser korta som långa.

•

Detta kan vara några frågor som vi vill ha svar på! www.vyc.se är ett utmärkt ställe att kommunicera detta på.

•

Har du fler idéer skicka dem gärna till info@vyc.se

Under forum hittar ni en anslagstavla eller ett forum vars mening är att kunna diskutera och få tips om olika
maritima frågor. Detta forum bevakas dagligen av styrelsen så att inte några oegentligheter dyker upp som kan
skada vårt rykte eller kan ställa till med problem. Registrera dig som användare och var med på diskussionerna
(Första gången klickar du på Register längst upp till vänster på sidan under Forum, fyller i uppgifterna och sätter igång och kommunicera.)
Hjälp oss hålla hemsidan levande och kom med förslag under tekniska tips. Den gamla hemsidan finns kvar
som länk på första sidan men underhålls inte. De uppgifter som finns där kommer på sikt att föras över till nya
sidan och den gamla hemsidan kommer att tas bort.
Det vi fått på köpet är att samtliga inom styrelsen har fått nya email adresser som är funktionsknutna och inte
personbundna. Ex,vis om Materialförvaltaren skulle bytas ut går mailen till mtrl@vyc.se till rätt person och är
på det sättet inte personbundet.

Gå in på www.vyc.se och kom med synpunkter.
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Vindö Yacht Club
Vindö Yacht Club är en intresseförening för
Vindöbåtarna. I föreningen ska medlemmarna kunna utbyta tips och erfarenheter
och få veta mer om båtarnas konstruktion
och historia.
Medlemsansökan med uppgift om namn,
adress, telefonnummer, eventuell mailadress, båtens namn, båttyp, byggår och
segelnummer skickas till;
Per Barthelson,
Rosenbadsgatan 5, 652 26 Karlstad.
Telefon: 0703-32 84 37
E-post: medl@vyc.se
Medlemsansökan kan göras via hemsidan.
www.vyc.se

Medlemsavgiften är 200:-, för år 2014.
Avgiften sätts in på postgiro 184 45 35-3.
Medlemsbladet VINDÖGAT planeras utkomma två gånger om året. Gamla nummer
av VINDÖGAT publiceras även på klubbens hemsida.
Vindö Yacht Clubs hemsida finner Du på
www.vyc.se. Hemsidan underlättar snabb
och enkel kontakt mellan Vindöbåtägarna.
E-postruta för köp och sälj m.m.
Ansvarig för uppdatering och administration av hemsidan är:
Håkan Sahlberg
Mailadress; info@vyc.se

Redaktionen för nummer 28 av VINDÖGAT
Redaktör för nummer 28 av VINDÖGAT;
Annonser, tryck, distribution, medlemsregister
Per Barthelson
S/Y Pajazzo, Vindö 30, S-1416
Rosenbadsgatan 5
652 26 Karlstad
Telefon: 0703-32 84 37.
E-post: medl@vyc.se

När du flyttar, byter telefonnummer
eller byter mailadress, meddela
dina nya
uppgifter till:

medl@vyc.se

Eftertryck, ur VINDÖGAT, medgives förutsatt att källan anges.

Tidigare och kommande utgåvor av VINDÖGAT
Nr 1. December 1998. (finns på hemsidan)
Nr 2. Juni 1999. (finns på hemsidan)
Nr 3. Januari 2000. (finns på hemsidan)
Nr 4. Maj 2000. (finns på hemsidan)
Nr 5. Mars 2001. (finns på hemsidan)
Nr 6. November 2001. (finns på hemsidan)
Nr 7. April 2002. (finns på hemsidan)
Nr 8. November 2002. (finns på hemsidan).
Nr 9. Maj 2004. (finns på hemsidan)
Nr 10. Oktober 2004. (finns på hemsidan)
Nr 11. Maj 2005. (finns på hemsidan)
Nr 12. Oktober 2005. (finns på hemsidan)
Nr 13. Oktober 2006.
Nr 14. Maj 2007. (finns på hemsidan)
Nr 15. Oktober 2007. (finns på hemsidan)
Nr 16. Maj 2008. (finns på hemsidan)
Nr 17. Oktober 2008. (finns på hemsidan)
Nr 18. Maj 2009. (finns på hemsidan)

Nr 19. Oktober 2009. (finns på hemsidan)
Nr 20. Maj 2010. (finns på hemsidan)
Nr 21. Oktober 2010. (finns på hemsidan)
Nr 22. Maj 2011. (finns på hemsidan)
Nr 23. Oktober 2011
Nr 24. Maj 2012
Nr 25. Oktober 2012
Nr 26. Maj 2013
Nr 27. Oktober 2013

Nästa nummer, 29, av VINDÖGAT
planeras utkomma hösten 2014.
Manus skall vara redaktionen tillhanda senast den
15 september 2014, men kontakta gärna redaktören
i förväg.
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MEDLEMSARTIKLAR VINDÖ YACHT CLUB
Medlemsartiklar för att profilera VYC.
De gamla artiklarna som VYC har haft har sakta men säkert sålts slut. Vi har ett fåtal tröjor
kvar av udda storlek och vissa av de sålda artiklarna har kommit i retur på grund av att materialet har gått sönder.
Målet med vårt nya sortiment av medlemsartiklar är kunna erbjuda våra medlemmar kvalitativa varor till ett förhållandevis lågt pris. VYC skall inte tjäna pengar på förmedlingen. VYC
vill inte ha ett lager av artiklar som så småningom blir omodernt eller inte är funktionellt.
Detta var vår målsättning för medlemsartiklarna. Dock går inte alla målsättningar att uppfylla. Vi har ett litet lager av vissa få utvalda produkter. Hattar, Kepsar, Vimplar, Klistermärken
osv.
Rutinerna för att beställa varorna är att maila till mtrl@vyc.se och ange önskade artiklar, email, adress och telefonnummer. ´Materialförvaltaren” tar hand om beställningen skickar beställningen till leverantören och kvitterar även beställningen till medlemmen.
Varorna kommer direkt till medlemmen från leverantören. Kassören hålls hela tiden informerad om transaktionerna och skickar i sinom tid betalningsinstruktion till medlemmen via
email. Kom ihåg att kostnad för frakt tillkommer på de angivna priserna.
Sortiment och priser framgår av hemsidan. Det är det sortiment som finns idag och kommer
hela tiden att vara under omarbetning. Vill du ha något som inte finns där skicka ett mail till
mtrl@vyc.se så kan det kanske dyka upp något nytt. På samtliga varor kommer vårt emblem
att broderas på.
Det finns även möjlighet att brodera sitt eget och/eller båtens namn på artiklarna.

Gå in på www.vyc.se medlemsartiklar, titta vidare och skicka beställning till mtrl@vyc.se
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Vindö Yacht Clubs styrelse, samt klubbens övriga funktionärer
Ordförande
Carl-Gustaf Leijonhufvud
S/Y Mimmi, Vindö 32
ordf@vyc.se
Ytterbyvägen 2
646 91 Gnesta
Telefon 0739-14 23 30

Revisor
Lars Harrysson
S/Y Tashina, Vindö 40
revisor@vyc.se
Lövlundsvägen 6
136 91 Haninge
Telefon 08-788 13 51.

Sekreterare
Jesper Selestam
S/Y Primavera, Vindö 50cc
sekr@vyc.se
Grönkålsvägen 19
582 75 Linköping
Telefon 013-15 34 25. Mob. 0734-18 48 38

Revisorssuppleant
Agneta Eriksson
M/Y Knubbis, Monark 585
revisorssup@vyc.se
Kungsladugårdsgatan 105B
414 75 Göteborg
Telefon 031-24 89 68. Mob. 0705-24 89 68

Kassör, materialansvarig
Stefan Borg
S/Y Johanna, Vindö 40
kassa@vyc.se, mtrl@vyc.se
Soldatgatan 14
185 34 Vaxholm
Telefon 08-30 34 46, Mob. 0704-56 34 62

Valberedning
Lars Jonsson
S/Y Arjelle 2, Vindö 40
val@vyc.se
Östgårdsvägen 11
178 54 Ekerö
Mob. 0705-60 21 26

Styrelseledamot, IT-ansvarig
Håkan Sahlberg
S/Y Eda, Vindö 40
info@vyc.se
Trastvägen 1
615 32 Valdemarsvik
Telefon 0123-109 90. Mob. 0705-30 41 20

Valberedning
Matts Forslund
S/Y Solsken, Vindö 30
val@vyc.se
Rigavägen 4
187 31 Täby
Telefon 08-792 21 88, Mob. 0702-60 61 11

Styrelseledamot, teknikansvarig
Heinz Albrecht
S/Y Ophelia, Vindö 452
ledamot@vyc.se
Bolmensvägen 4
120 50 Årsta
Telefon 08-81 26 96. Mob. 0708-12 38 79

Medlemsmatrikel, redaktör VINDÖGAT
Per Barthelson
S/Y Pajazzo, Vindö 30
medl@vyc.se
Rosenbadsgatan 5
652 26 Karlstad
Telefon 0703-32 84 37.

Styrelsesuppleant
Kjell Westberg
S/Y Lotta, Vindö 50
supp1@vyc.se
Kastellgatan 17
871 33 Härnösand
Telefon 0611-201 59, Mob. 0705-10 98 82

Kontaktpersoner:

Styrelsesuppleant
Lars Andersson
S/Y Matilda, Vindö 452
supp2@vyc.se
Jacobigatan 9
647 32 Mariefred
Telefon 0159-218 56, 0706-90 99 96

Västkusten:
Lars Rengsjö
S/Y Tindra, Vindö 65
Härlandavägen 11
416 72 Göteborg
lars@maingateab.se
Telefon 031-795 55 81. Mob. 0708-19 85 87
Mellersta Ostkusten:
Jesper Selestam
Stockholmsområdet samt Mälardalen:
Stefan Borg

Styrelsesuppleant
Jonas Remmers
S/Y Vindöga, Vindö 40
supp3@vyc.se
Rådjursvägen 26
196 31 Kungsängen
Telefon 08-58 17 12 59, 0707-77 77 33

ost@vyc.se

Norrlandskusten:
Kjell Westberg
nord@vyc.se
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