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S30 nr 163 vid 2009 års Byxelkrok.
Martin Bellander, martin.bellander@glocalnet.net. Skicka gärna
ett bidrag, bild, berättelse från någon seglats eller grundstötning,
sjösättning, tekniska tips eller något annat som andra S30-ägare
kan ha glädje av!
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Ordföranden har ordet
Fick för en tid sedan ett mail från en medlem som hade vägt sin båt i samband med
sjösättning. Den vägde 4.300 kg, d.v.s. mer än ett ton mer än vikten i klassreglerna
som stipulerar en minimivikt på 3.300 kg. Passade på att fråga kranföraren som
sjösatte Kaisas Kuling vad det stod på vågen. Den vägde 4.200 kg med all utrustning
istoppad, men utan segel. Kranföraren noterade att jag blev lite blek om nosen och
förstod att jag tvivlade på hans mätinstrument. Han sa att det var fullt normalt att
båtägare tror att deras båtar väger c:a ett ton mindre än dom verkligen gör. S30 var
ju från början en ganska spartanskt inredd båt, inte ens inombordsmotor hade
den. Sen har det stoppats in motor, rostfria tankar, toa, kylskåp, stora batterier m.m.
Klart att det väger. Men ett ton! I de leverantörsintyg som finns för en del båtar finns
kölens vikt, 1.490 - 1.495 kg alltid noterad, men inte en siffra om totalvikten. Kanske
det finns en tanke bakom detta. Kanske man slabbade på med lite extra plast för att
vara på säkra sidan. I klassreglerna står också att minimivkten gäller vid "torrt
tillstånd". Kanske är det så att en plaståt som lämnar tillverkningslokalen aldrig mera
blir i "torrt tillstånd" på grund av luftfuktighet, temperatur m.m. Nån som vet?
F.ö. önskar jag alla en riktigt skön båtsommar.
Bo Eriksson

Skicka in Foton
Fortsätt att skicka in S30-relaterade bilder!
Skicka till martin.bellander@glocalnet.net

Hemsidan
www.s30.se
Lösenord: Reimers
Gå gärna in i Gästboken och läs eller skriv inlägg. Du måste dock skriva in den kod
som du ser i rutan längst ned på sidan. Det kan se ut så här (38KKR):

Senaste tekniska tips på hemsidan:
 2010-03-29 Tömning av båttoalett – hur gör man?
 2010-03-04 Polardiagram
Totalt ligger nu 30 st dokument med tekniska tips på hemsidan, några av de
innehåller en rad olika tips.
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Årsmötesprotokoll 2010
Protokoll från årsmöte i Svenska S30 förbundet 2010-03-27 i Tranebergsstugan i Stockholm.

Pos Ämne
1
Årsmötets öppnande.
Förbundets ordförande Bo Eriksson hälsade alla välkomna och förklarade mötet
öppnat.
2

Årsmötets behörighet
Mötesdeltagarna var överens om att den skriftliga kallelsen inkommit i rätt tid.

3

Val av ordförande och sekreterare samt val av en justeringsman och två
rösträknare
Bo Eriksson valdes till mötets ordförande.
Urban Fredriksson valdes till mötets sekreterare.
Urban Nordenberger valdes till justeringsman.
Tord Holmström och Urban Nordenberger valdes till rösträknare.

4

Fastställande av dagordning
Utsänd dagordning fastställdes.

5

Verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen för 2009 är publicerad i S 30-bladet nr 1 år 2010.
Ordföranden läste upp verksamhetsberättelsen och frågade om det fanns några
kommentarer till verksamhetsberättelsen vilket det inte fanns. Mötet godkände
verksamhetsberättelsen för 2009.

6

Kassarapport
Den vid mötet utdelade kassarapporten föredrogs av kassören och godkändes av
mötet.

7

Revisorernas berättelse
Stig Gunnarsson föredrog revisorernas rapport.
Revisorerna Börje Beronius och Stig Gunnarsson tillstyrkte ansvarsfrihet för
styrelsen.

8

Fråga om ansvarsfrihet
Styrelsen beviljades enhälligt av mötet full ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2009.

9

Fastställande av utgifts- och inkomststat samt årsavgift
Kassören Margareta Johansson föredrog styrelsens budgetförslag för år 2010.
Mötet beslöt att godkänna den föreslagna budgeten för 2010.

10

Motioner

Inga motioner hade inkommit.
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11

Propositioner
Proposition nr 3 till det extra årsmötet 2009 beträffande med vilket tidsintervall
ändring av klassreglerna får ske. Förslaget innebär att de gamla punkterna 18.1
och 18.3 i stadgarna skall inarbetas i de nya klassreglerna.
Mötet beslöt i enlighet med propositionen. Detta var beslut nr 2 om denna
proposition.

12

Val av ordinarie styrelseledamöter
Benny Johansson föredrog valnämndens förslag.
Mötet beslöt i enlighet med valnämndens förslag. Inga ytterligare förslag
förelåg.
Martin Bellander, valdes för en tid av 2 år, omval
Anders J.W Hedbäck, valdes för en tid av 2 år, omval
Ulf Andersson, valdes för en tid av 2 år, omval

13

Val av suppleanter
Mötet beslöt i enlighet med valnämndens förslag. Inga ytterligare förslag
förelåg.
Åke Mörk, valdes för 1 år, omval
Gunnar Bringel, valdes för 1 år, omval
Helene Rutström – Ejdestam, valdes för 1 år, omval

14

Val av revisorer
Mötet beslöt i enlighet med valnämndens förslag. Inga ytterligare förslag
förelåg.
Börje Beronius, omval 1 år
Stig Gunnarsson, omval 1 år
Revisorssuppleant, Jan Lornetzon, nyval 1 år

15

Val av valnämnd
Eftersom valnämnden förklarat att den står till förfogande ytterligare ett år tog
mötet tacksamt till sig detta erbjudande.
Benny Johansson omvaldes till ordförande i nämnden.
Ove Andersson omvaldes som ledamot i nämnden.

16

Övriga frågor
Inga övriga frågor fanns föranmälda till årsmötet.
Ordförande informerade om att Jan Lorentzon kunde tänka sig att leda årets
eskadersegling. Denna kommer preliminärt att starta den 13/7 med samling i
Nynäshamn och ha Västervik som mål.
Ordförande berättade styrelsens beslut att tilldela Jan Källmark vandringspriset
Reimers pokal för sina insatser som framgångsrik S30-seglare i Byxelkroken
2009.

17

Avslutning
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade årsmötet 2010 för avslutat.

Vid tangentbordet

Justeras

Urban Fredriksson

Urban Nordenberger

-5-

Vårmöte
Vårmötet, lördagen den 12:e juni,
förläggs som så många gånger förut till
Ladviken (N 59° 20.912', E 18° 53.598')
som är den djupa viken på nordsidan av
Storö som ligger i östra kanten av
Kanholmsfjärden.
Samling på seneftermiddagen för en
gemensam drink på klipporna. Medtag
egen midddag och glatt humör!
Anmälan till klubbmästaren Stig
Andersson senast tisdag 8/6 på 08932590 eller via mail
stig.erik.anders@telia.com . Det går
givetvis bra att komma oanmäld, men
stäm av så att platsen inte ändrats pga
väder och vind.

Eskader 2010
Sommarens Eskader kommer att gå söderut. Detaljerna är inte spikade, men start
och mål är givna:
Tisdag 13/7 Samling Kolnäsviken Ornö, N 59° 4.859', E 18° 23.106'
Lördag 24/7 Avslutning Västervik, gemensam middag på någon ö.
Däremellan blir det lagom långa dagsetapper (ca 20-25 nm) och någon liggedag.
Eskaderledare är Jan Lorentzon, S30 nr 242.
Har du förslag på intressanta hamnstopp så skicka gärna ett mail till klubbmästaren,
som också tar emot anmälan. Den ska vara tillhanda senast måndag 1 juli, på
telefon 08-932590 eller via mail stig.erik.anders@telia.com.

Kräftskiva
Eftersom man inte ska ändra på en given succé så samlas vi på samma ställe som
vårmötet, alltså Ladviken på Storö (N 59° 20.912', E 18° 53.598').
Tidpunkt: Lördagen den 21:a augusti.
Medtag kräftor och dryck, förbundet bjuder på strålande solsken!
Anmälan till klubbmästaren Stig Andersson senast tisdag 17/8 på 08-932590 eller
via mail stig.erik.anders@telia.com.
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Nya medlemmar?
Har du sålt båten? - Berätta för nya ägaren om S30-förbundets existens, och hör
gärna av dig till någon i styrelsen och meddela att du sålt båten.

Kassörens ruta
Tillhör du kanske en av dom som glömt att betala medlemsavgiften för 2010?
Avgiften är 250kr/år och vårt pg är oförändrat: 68 92 30-1
Tack på förhand från kassören!
/Margareta

Materialboden


Standert (=Vimpel) 150:-

Sätt in beloppet på pg 689230-1, Svenska S30 förbundet och ange vad du vill ha och
vem du är.

Kalendarium
12
13-24
21
30

juni
juli
aug
aug

Vårmöte Ladviken, Sthlms skärgård
Eskader, Ornö - Västervik
Kräftskiva, Ladviken, Sthlms skärgård
Manusstopp S30-bladet
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S30 nr 244 sommaren 2008.
Foto: Åke Mörk

S30 nr 258 med Åke Mörk i förgrunden.
Foto: Anita Mörk

Försmak på sommaren. Foto: Jan Lorentzon

Svenska S 30-förbundet
www.s30.se
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