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VINDÖGAT — för oss som seglar Vindö 

   Ordföranden har ordet                    Av C.G. Leijonhufvud 

Hösten är här! 
 
Sommaren har lämnat oss och vi närmar oss 
hösten. Hoppas du fått några fina dagar till 
sjöss i sommar. För vår del blev det färre 
dagar till sjöss än vanligt vilket känns tungt. 
I början av sommaren läste jag om att någon 
hade spått att den skulle bli halvdan, regn - 
sol - blåst. Tyvärr fanns det nog ett visst 
mått av sanning i detta. Det är bara att börja 
ladda om till nästa år.. 
 
Projekt som är på gång för min del blir att 
snygga till båtbotten. Att ta bort all gammal 
bottenfärg och ersätta med mer miljövänlig 
färg blir allt vanligare. Många båtklubbar 
här i Mälardalen /Stockholm har tagit steget 
mot att förbjuda ”giftfärger” vilket innebär 
att de som har plastbåtar måste ta bort gam-
mal bottenfärg. Har på känn att detta fram-
över blir mer vanligt och att det är dags att 
börja tänka till hur arbetet kan göras så smi-
digt som möjligt. Detta är ett tungt arbete 
som nog många funderar att göra men drar 
sig för. Har du bra tips/verktyg etc. som un-
derlättar, skriv några rader/ ta bilder och 
lägg ut på forumet. 
 
I övrigt under året var klubben återigen re-
presenterad på båtmässan Allt för Sjön. 
Mässan blev lyckad, mycket tack vare fliti-
ga medlemmar, stort tack! Mässdeltagandet 
gav, förutom ett antal nya medlemmar, även 
trevliga pratstunder. I anslutning till mässan 
hölls även årsmötet där man presenterade 
förslag till ny vindölogga och segelmärke. 
Till mötet hade även en av våra finska vän-
ner, Anders Edgren kommit. Anders höll ett 
uppskattat föredrag kring träffar och arran-
gemang i Finland/Åland. Jonas Remmers 
avslutade med att visa vackra bilder från sin 
rundresa Göta Kanal- Västkusten – Christi-
ansö – Kungsängen.  

 
 
Vill även passa på att flagga för hjälp med 
hemsidan, har du kunskap kring hemsidor 
(WordPress, och Php-forum kontakta mig! 
ordf@vyc.se). Som läget är har klent med 
webbstöd, därför har det tyvärr inte hänt så 
mycket med hemsidan. 
 
Vill än en gång flagga för möjligheten att ta 
emot Vindögat digitalt som PDF-fil. Detta 
för att spara portokostnader. Hör av dig sna-
rast till vår redaktör Per Barthelson 
medl@vyc.se och meddela om du vill ha 
tidningen som PDF via E-post. 
 
Vad har annars hänt hemma hos dig, har du 
gjort några ändringar/förbättringar som kan 
vara intressanta för andra, spännande seg-
lingsäventyr, vi har som så många gånger 
påpekat vikten av att dela med sig av egna 
erfarenheter. Det finns fler än du tror som 
söker inspiration. Ta lite bilder och skriv 
kort om vad du gjort och utnyttja Vindögat 
och på forumet för att dela med dig av dina 
erfarenheter.  
 
Så här inför seglingstider, passa på att skriv 
några rader om var du är på väg på vår sida: 
”VYC Sjöträffar” på Facebook, ett bra me-
dia för att träffas spontant oss Vindöägare 
emellan. 
 
PS. glöm inte att meddela vår med-
lemsansvarige Per Barthelson medl@vyc.se 
om du ändrat E-post, fått nytt telefonnum-
mer, ny bostadsadress, ny båt etc. 
 
 
 
CG Leijonhufvud 
Ordförande 



VINDÖGAT. Nummer 32. September 2017. Sida 3  

VINDÖGAT — för oss som seglar Vindö 

Protokoll fört på Årsstämma.                                                        1(3) 
 
Datum:       den 11 mars 2017                     Tid:             kl 14:30-17:30 
Plats:          Älvsjömässan                           Deltagare:  Enligt röstlängd  
 
 
0. Val av ordförande och sekreterare för mötet  
 
Carl-Gustaf Leijonhufvud valdes till ordförande och Jesper Selestam till sekreterare.  
 
1. Upprättande av röstlängd  
 
Röstlängd kompletterades med de på mötet närvarande medlemmarna (10 st.).  
 
2. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare  
 
Valdes: Jonas Remmers och Lars Johansson  
 
3. Fråga om stämmans behöriga utlysande  
 
Mötet behöriga utlysande godkändes  
 
4. Behandling av styrelsens årsredovisning för senaste verksamhetsåret  
 
Styrelsens verksamhetsberättelse för 2016 enligt bilaga lästes upp och kommenterades, var-
efter den godkändes. Anders Edgren påpekade att vi även har en Facebooksida som är aktiv.  
 
5. Revisorernas berättelse för samma tid  
 
Stefan Borg läste upp revisorernas berättelse för 2016. Revisorernas mening var att finanser-
na skötts på ett helt korrekt sätt och hade inga anmärkningar. Revisionsberättelsen godkän-
des. Revisorerna har gått igenom all bokföring utan några anmärkningar och uppmanade till 
ansvarsfrihet för styrelsen.  
 
6. Fråga om balansräkningens fastställande samt disposition av tillgängliga vinstmedel  
 
Kassören redovisade balansräkning och tillgängliga vinstmedel för 2016.  
Kassören redovisade enligt bilaga:  
Intäkter: 24 276kr  
Utgifter: 13 224kr  
Resultat: 11 053kr  
Balansräkning, kassa och bank: 26 712kr  
Balansräkning och tillgängliga vinstmedel godkändes.  
 
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning  
 
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2016-års verksamhet.  
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8. Beslut om årsavgift till föreningen för innevarande verksamhetsår                         2(3) 
Årsavgiften för 2018 skall vara oförändrat 200 kr  
Förslag på mötet angående att föreningens IBAN-nummer skall vara med på utskicket om 
årsavgift för att underlätta för medlemmar utan svenskt bankkonto godkändes.  
 
9. Val av styrelseledamöter och suppleanter  
Till ledamot av styrelse valdes:  
- Carl-Gustaf Leijonhufvud  
- Stefan Borg  
- Heinz Albrecht  
- Ann-Sofie Komorowski  
- Jonas Remmers  
 
10. Val av nämndledamöter och suppleanter  
Till suppleanter valdes:  
- Kjell Westberg  
- Urban Jorméus  
- Lars Siljebratt  
 
11. Val av revisor och revisorssuppleant  
Till revisor och revisorssuppleant valdes:  
- Lars Harrysson och Agneta Eriksson  
 
12. Val av valberedning  
Till valberedning valdes:  
- Vakant  
- Lars Jonsson  
 
Valberedning lämnades vakant då en i valberedningen avsade sig uppdraget efter lång och 
trogen tjänst. Utskick skall ske angående om några medlemmar som ej närvarade på mötet 
vill vara i valberedningen.  
 
13. Behandling av ärende, som styrelsen hänskjutit till stämman eller enskild ledamot 
föreslagit till behandling.  
Tre motioner har inkommit enligt bilaga.  
Årsmötet beslutade följande för de tre motionerna:  
 
Motion 1. Vill att styrelsen omedelbart förändrar inloggningen till hemsidan. Det kan inte 
vara möjligt att få information skall vara så oerhört komplicerat när man idag kan komma 
in på sin bank med några enkla knapptryck med t.ex. mobilt bank ID. Kan inte förstå varför 
ni har ett så urdåligt system i dessa dagar. Varför skall man behöva utlämna hela sin lev-
nadssaga för att se på hemsidan under några minuter?  
 
Svar: Inloggning på hemsidan och forum behövs tyvärr av sabotagesäkerhetsskäl. Vi har ti-
digare prövat att ha samma lösenord för alla som stod att läsa på hemsidan vilket resulterade 
i sabotage och att hemsidan blev obrukbar. Detta har medfört att vi valt ett koncept med an-
vändarnamn och lösenord. På forumsidan finns funktion (kryssruta) där man kan välja att da-
torn kommer ihåg inloggningsuppgifterna. Med denna markering kommer man direkt in på 
hemsidan utan att behöva ange inloggningsupgifterna.  
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                                                                                                                                                                                                    3(3) 

Motion 2: Varför kan inte Vindöklubben se till att ha reguljär information till lokala avd. 
som exempelvis den jag tillhör i Göteborg ? Under ett år har jag inte fått ett enda medde-
lande från någon ansvarig i Göteborg , varför skall man vara medlem då?  
Se till att ha regelbundna utskick helst över mail per vecka , per månad el. liknande, efter-
som hemsidan för mig är helt obrukbar . Idag verkar klubben döende och ingen verkar bry 
sig mer än den dag man vill ha in medlemsavgiften, då får man information.  
 
Svar: Vi har aktuell information via forum, hemsidan (där även anmälningsformulär finns) 
och facebook. De som har tillgång till vårt forum och Facebook upplever inte dessa infor-
mationsproblem. De som saknar information om områdesaktiviteter uppmanas kontakta 
områdesansvarig. Under 2017 kommer områdesansvariga att intensifiera medlemskontak-
terna.  
 
Motion 3: Varför kan ni inte ha eskaderseglingar på andra ställen än Stockholms skär-
gård , Åland mm. Varför inte t.ex. Vättern , Vänern , Helgoland etc. Är oerhört besviken på 
sättet styrelsen behandlar sina medlemmar och ser ingen bättring och kommer troligen att 
avsluta min tid hos vyc  
 
Svar: VYC har inga planer att arrangera eskaderseglingar. VYC verkar för att medlemmar-
na enklare skall kunna träffa och kontakta andra Vindöägare för informationsutbyte, träffar 
etc. Om en medlem vill arrangera/deltaga i eskadersegling tas initiativ gärna emot. Vid ett 
flertal tillfällen har det bjudits in till sjöträffar men tyvärr har intresset/uppslutning varit då-
lig. Vi efterlyser eldsjälar som kan var med och lyfta träffverksamheten till sjöss.  
Övrigt behandlat utanför stämman  
 
- Loggotyper  
- Segelloggor:  
 
Förslag på segelloggor visades där ”V”:et är som vi vill ha dem (Urspungliga från Nöte-
sund)  
Förslagen på siffertypsnitten var inte riktigt vad vi kunde enas om, och typsnittet för siff-
rorna bör undersökas mer och hänvisas till forumet. Vi skall även fråga ett antal segelma-
kare angående vad de har för symboler och typsnitt som de använder till Vindöbåtar.  
 
- Klubblogga:  
 
Förslag på olika utseende på vår klubblogga presenterades och diskuterades.  
Beslutades: Förslag på ny klubblogga läggs upp på forumet. Meddelande om detta skickas 
ut till medlemmarna.  
 
- VYC-vimplar: Kommentar från medlem om att vimplar ”blåser sönder”.  
 
Beslutades: Vi skall undersöka om vi kan byta leverantör alternativt byta kvalitet hos den 
leverantör som vi redan har. 
 
Vid protokollet: 
Jesper Selestam             CG Leijonhufvud          Jonas Remmers            Lars Jonsson 
 

Sekreterare                       Ordförande                       Justeringsman                  Justeringsman 
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Kontaktperson region syd 
 
Mitt namn är Lars och jag är kontaktperson för region syd, vilket omfattar Skåne och Ble-
kinge. Potentialen är stor för att aktivera och bredda intresset för VYC i regionen. Andelen 
medlemsbåtar uppgår i dagsläget bara av en handfull båtar och då har inte alla hemmahamn 
inom regionen. Själv är min och min frus innehav av Vindöbåt en relativt ny aktivitet. Vi 
köpte vår Vindö 40 sommaren 2012 med hemmahamnen Säffle vid Vänern. Tidigare har vi 
under en 20-årsperiod haft sommarhus på Österlen och innan detta en Herlinkryssare. Från 
att renovera och underhålla ett större fritidshus har vi under de senaste åren gjort insatser på 
vår Vindö, vilket trots allt medför en mindre insats än på ett hus från början av förra seklet. 
Våra större underhållsinsatser har hittills bestått av omnåtning av teakdäcket inklusive ruff-
tak och renskrapning av kajuta och sittbrunn enligt Vindös koncept med bets, olja och åtta 
lacklager. Jag har som en liten koll på jobbinsatserna noterat antalet arbetstimmar och visst 
blir det en hel del. Noterade totalt 160 arbetstimmar på däcket och 100 timmar för lacke-
ringsarbetet och då räknar jag endast med effektiv arbetstid. Men det är trevligt att se resulta-
tet efteråt och man kan ju inte skylla på någon annan om resultatet inte blev som förväntat. 
Likheter finns med att renovera gamla fönster som också är ett precisionsarbete, speciellt när 
man skall byta ut gamla tunna glasrutor mot likvärdiga hela glas. Båtlivet är ju inte bara seg-
ling mycket är att planera och genomföra diverse underhålls- och reparationsinsatser som 
också är lite av tjusningen med att lära känna sin båt. 
De insatser jag hoppas få till här i syd är att vi kan få fler medlemmar. Det finns ju ett antal 
Vindöbåtar i de flesta större hamnar inom regionen så det bör vara fullt möjligt att inom regi-
onen minst fördubbla medlemstalet. Fler medlemmar skapar också möjlighet för regionala 
aktivitet i form av studiebesök, träffar kring en enskild båt och de projekt som enskild med-
lem jobbat/jobbar med, träff tillsammans med danska VYC är också möjligt. Ja det är bara 
fantasin som sätter gräns för vilka aktiviteter som kan bli aktuella. 
 
Lars Siljebratt 
Kontaktperson region syd 

VINDÖ-YACHT-CLUB;s 
egna hemsida 

hittar Du på www.vyc.se 
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”Åh, det var en vacker båt, en sån skulle jag kunna tänka mej”,  
 
sa frun under en kvällspromenad med hunden. 
Hon pekade på en blänkande vacker Vindö som låg 
förtöjd i gästhamnen i Kungshamn i Bohuslän där vi 
bor. Just då ägde vi en mycket mindre och plastig se-
gelbåt som vi natten innan konstaterat var väl liten 
för att natta över i. Vår besättning består av två vuxna 
och en stor airedaleterrier. Sagt och gjort, när frun sä-
ger så då bör man smida snabbt. Hem och kollade på 
Blocket och det visade sig att det fanns ett bra exem-
plar till salu bara några nautiska mil bort. Vi blev 
snabbt stolta och lyckliga ägare till Wind Lady, en 
V32 byggd -81.  
Nu har vi seglat Ladyn två somrar och börjar lära 
känna varandra. Ja, i alla fall något! Vi vet ungefär 
hur man inte bör bära sig åt vid tilläggning och andra 
spännande manövrar. Efter en massa år av uppehåll i 
seglandet så håller vi på att erövra den tekniken ock-
så. Jag tittar ofta in på forumet på hemsidan där andra 
och mer erfarna Vindöägare delar med sig av tips om 

allt från läckande slangar, underhåll av däcket till 
mer avancerade saker som motorbyten. Forumet 
är en guldgruva för en nybörjare och jag skickar 
ofta en tacksam tanke till alla de som bemödar 
sig med att dela med sig av ibland dyrköpta erfa-
renheter där.  
Sommartid tar jag ofta en sväng i gästhamnen 
och kollar av läget. Denna sommar har jag pratat 
med glada och trevliga Vindöseglare från Dan-
mark, Holland, Tyskland, Norge och givetvis 
också från Sverige. Alla lika glada och stolta över 
sina båtar som alltid drar blickar till sig oavsett 
vilka vrålåk till slagskepp som ligger i hamnen. 
Tror att det är en generationsväxling på gång när 
det gäller Vindöägare. Träffade fler som liksom 
jag är nya i Vindöfamiljen. Det är nog inte så 
konstigt för man får fantastiskt mycket segelbåt 
för pengarna just nu om man köper en Vindö. 
Om man är beredd på lite jobb! 
Det är farligt att gå på årsmöten. Risken är stor 
att man får uppgifter. Därför blev jag som full-
ständig rookie utsedd som kontaktperson för västkusten i Vindö Yacht Club förra året. I den 
rollen håller jag gärna kontakt med dig som finns på västkusten till exempel om tips på akti-
viteter. Närmast planeras ett studiebesök på Vindö Marin när hösten blir som ruskigast. Håll 
utkik efter inbjudan! Det skulle också vara roligt att få till en sjöträff. Vad tycker du? 
 
Många hälsningar från Urban Jormeus.  
Du hittar mej på vast@vyc.se   
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Vindöträff på Blekholmen Nyländska Jaktklubben, Helsingfors  
 
Den 3 - 4 July samlades 12 Vindö båtar på Blekholmen till sin traditionella årliga Vindö- 
träff. Det här var den sjunde Vindöträffen som arrangerats i Finland. Tidigare träffar har ord-
nats i Skärgårdshavet på Bärö, Gustavs, och Pensar.  
Båtarna samlades på Blekholmen på måndagkväll. Besättningarna sammanlagt över 30 per-
soner avnjöt en kvällsbit i NJKs paviljong.  
Följande morgon i härligt solsken och fin vind seglade hela flottan ut till Mjölö. På Mjölö 
berättade den utmärkta guiden Jarmo Nieminen om Mjölös historia och livet på Mjölö under 
tiden när Mjölö var kustartillerifort. Besöket på Mjölö avslutades med Laxsoppa i det gamla 
officers kasino.  
Returen till Blekholmen var en kappsegling med start utanför Mjölös hamnbassäng. Snab-
baste båt avverkade distansen till Blekholmen på 46 minuter och alla båtar var framme inom 
10 minuter.  
Enligt LYS regeln gick segern till Vindö 40an Frida med Leo Classen som skeppare.  
Efter regattan bastu och Vindösnack i båtarna. Före middagen berättade Anders Edgren om 
NJKs historia och förevisade Paviljongen.  
Gemensam middags på södra verandan med underhållning av Vindö seglare och musik med 
Sune Sveds band också han Vindöseglare.  
Följande morgon avseglade Vindöbåtarna för att fortsätta sina sommarseglatser.  

Anders Edgren  
Vind för Våg, Vindö 30, 1974  
 
Faktaruta:  
Nyländska Jaktklubben, NJK 
grundades 1861 stadgarna stad-
fästes av kejsar Alexander II.  
NJKs paviljong på Blekholmen 
i Helsingfors centrum byggdes 
1900 ritad av Gustav Estlader.  
Mjölö utanför Helsingfors. 
Mjölö varit befäst sen mitten av 
1600 talet. Försvaret överlät 
Mjölö till Forsstyrelsen 2012. 
Mjölö öppnades för allmänhe-
ten våren 2017.  
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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. (finns på hemsidan) 
Nr 24. Maj 2012. (finns på hemsidan) 
Nr 25. Oktober 2012. (finns på hemsidan) 
Nr 26. Maj 2013. (finns på hemsidan) 
Nr 27. Oktober 2013. (finns på hemsidan) 
Nr 28  Maj 2014 
Nr 29  Oktober 2014 
Nr 30  Maj 2015 
Nr 31  2016 
 
Nästa nummer, 33, av VINDÖGAT  
planeras utkomma under 2018. 
Material till nästa nummer mottages tacksamt. 

Vindö Yacht Club är en intresseförening för 
Vindöbåtarna. I föreningen ska medlem-
marna kunna utbyta tips och erfarenheter 
och få veta mer om båtarnas konstruktion 
och historia.  
 
Medlemsansökan med uppgift om namn, 
adress, telefonnummer, eventuell mail-
adress, 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 2018.  
Avgiften sätts in på postgiro 184 45 35-3.  
For members outside Sweden use the follo-
wing IBAN and BIC-Code: 
Bank: Nordea,  Exchange: SEK 
IBAN: SE8595000099604218445353 
BIC-code: NDEASESS 
 
Medlemsbladet VINDÖGAT planeras ut-
komma minst en gång om året. Gamla num-
mer 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. 

Vindö Yacht Club 

Redaktör för nummer 32 av VINDÖGAT; 
annonser, tryck, distribution, medlems-
register 
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 telefonnum-
mer      
eller  byter mailadress, meddela 
dina nya  
uppgifter till:  

               medl@vyc.se 

Eftertryck, ur VINDÖGAT, medgives förutsatt att källan anges. 

Redaktionen för nummer 32 av VINDÖGAT 
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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 
 
 
Sekreterare 
Urban Jorméus 
S/Y Wind Lady, Vindö 32 
sekr@vyc.se 
Kilgatan 15 
590 76 Kungshamn 
Telefon 0523-374 00. Mob. 0703-20 41 89 
 
 
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 
 
 
Styrelseledamot, Klubbmästare 
Ann-Sofi Komorowski 
S/Y Roskarlen, Vindö 40 
klubbm@vyc.se 
Riddargatan 21 
114 57 Stockholm 
Telefon 08-662 33 81. Mob. 0736-48 86 86 
 
 
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 
 
 
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 
 
 
Styrelsesuppleant 
Lars Andersson 
S/Y Matilda, Vindö 452 
supp2@vyc.se 
Jacobigatan 9 
647 32 Mariefred 
Telefon 0159-218 56, 0706-90 99 96 
 
 
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 

 
Revisor 
Lars Harrysson 
S/Y Tashina, Vindö 40 
revisor@vyc.se 
Lövlundsvägen 6  
136 91 Haninge 
Telefon 08-788 13 51. 
 
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 
 
Valberedning 
Lars Jonsson 
S/Y Arjelle 2, Vindö 40 
val@vyc.se 
Östgårdsvägen 11 
178 54 Ekerö 
Mob. 0705-60 21 26 
 
Medlemsmatrikel, redaktör VINDÖGAT 
Per Barthelson 
S/Y Pajazzo, Vindö 30 
medl@vyc.se 
Rosenbadsgatan 5  
652 26 Karlstad 
Telefon 0703-32 84 37. 
 
Kontaktpersoner: 
 
Västkusten: 
Urban Jorméus 
S/Y Wind Lady, Vindö 32 
vast@vyc.se 
Kilgatan 15 
456 33 Kungshamn 
Telefon 0523-37400, Mob. 0703-204189 
  
Sydkusten: 
Lars Siljebratt 
S/Y Havsörn, Vindö 40 
syd@vyc.se 
Körsbärsvägen 22 
233 55 Lund 
Telefon 046-131280, Mob. 0708-985108 
 
Stockholm, Södermanland och Uppland: 
Ann-Sofi Komorowski 
klubbm@vyc.se 
 
Norrlandskusten: 
Kjell Westberg 
nord@vyc.se 


