Nr 1
Mars 2009

S

-bladet
Medlemstidning för Svenska S 30 förbundet

Ur innehållet:
- Årsmötesdagordning
- Verksamhetsberättelse
- Platsannons

Insidan
Svenska S30 förbundet
c/o Margareta Johansson
Råsundavägen 90
169 57 SOLNA

postgiro: 689230-1
hemsida: www.s30.se

Styrelse:
Ordförande

Bo Eriksson
Rosenmalmsvägen 41
134 62 INGARÖ
tel: 08-976211

V. Ordförande

Ulf Andersson
Storgatan 25
593 32 VÄSTERVIK
tel: 0490-18266

Kassör

Margareta Johansson
Råsundavägen 90
169 57 SOLNA
tel: 08-7303581

Sekreterare

Urban Fredriksson
Rosenbergsvägen 4
134 69 INGARÖ
tel: 08-54249079

Klubbmästare

Stig Andersson
Ekshäradsgatan 198
123 46 FARSTA
tel: 08-932590

Ledamot
teknik

Anders J. W. Hedbäck
Edsviksvägen 10, Box 45
182 11 DANDERYD
tel: 08-7558101

Ledamot
medlemstidn.

Martin Bellander
Suppleant
Tvärvägen 16
134 31 GUSTAVSBERG
tel: 08-57032394

Helene Ejdestam-Rutström
Gustav Larssons Väg 6
184 70 ÅKERSBERGA
tel: 08-54024223

Suppleant

Åke Mörk
Kallkärrsvägen 41
141 41 HUDDINGE
tel: 08-6898102

Suppleant

Gunnar Bringel
Berguddsvägen 80
133 33 SALTSJÖBADEN
tel: 08-7174049

Suppleant

Anders Fagergren
Sävsångarvägen 81
138 37 ÄLTA
tel: 08-7304577

Klassnämndsledamot

Anders J. W. Hedbäck
Edsviksvägen 10, Box 45
182 11 DANDERYD
tel: 08-7558101

Valberedningskommitte´: Benny Johansson, Ove Andersson
Omslagsbilden:
Redaktion:

Blickar fram mot en ny säsong…. Foto Bo Eriksson.
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!

Ordföranden har ordet
Snart dags för årsmöte. Valberedningskommittén har aktiverats för att leta reda på
lämpliga kandidater till poster inom styrelsen. Man kan lugnt konstatera att kön av
intresserade inte är speciellt lång. Vi ”gamlingar” har tillfrågats och i brist på nya
kandidater så tackar de flesta av oss ja till att fortsätta. Emellertid vore det nog bra
med lite förnyelse. Jag har full förståelse för att man är rädd för att ta på sig en
massa jobb, men med den fördelning av arbetsuppgifter vi har så vill jag nog påstå
att allt rullar utan speciellt mycket ansträngning och dessutom har vi ju väldigt kul.
Men, vi som nu sitter i styrelsen jobbar på rutin och ärligt talat så är det nog så att
man med åren tenderar att göra samma saker som man vet funkade förra året.
Sen är det ju så att man genom styrelsearbetet lär känna väldigt många S30-seglare
som har blivit vänner för livet. Jag skulle gärna vilja dela med mig av denna förmån.
Ordf./ Bo Eriksson

Besök hos Teknoservice
I samband med extra årsmötet den 26/11 2008 som hölls hos Teknoservice i
Saltsjöbaden, så fick medlemmarna matnyttig information om båt-el.
Teknoservice, som är specialiserade på marinelektronik gav oss en intressant
genomgång av elinstallationer som de flesta av oss har, eller vill ha, i våra båtar.
De beskrev tillvägagångssätt av elsystemdimensionering, hur man beräknar
strömförbrukning, laddning etc och planering av användande av land-el, val av
batterityper mm. I stort många praktiska tips om vad man bör tänka på, ex val av
belysning, el-panel mm, samt underhåll.
Med sitt stora produktkunnande av kringprodukterna, kan Teknoservice ge för och
nackdelar på olika valmöjligheter. Och de kan även hjälpa till om man har
problem själv att dimensionera för sin egen båt.
Det gäller även själva utförandet av installationen i båten, där Teknoservice har
många års erfarenhet.
Teknoservice gav även en kort information om GPS:er och tillhörande kartsystem.
Ett tips till oss var att inte stirra oss blinda på GPS-enheten, utan också kolla att
kartorna ser ut som vi förväntar oss.
Många har skaffat GPS utan att förstått att kartorna ser olika ut för olika produkter och därigenom kanske gått miste om den för dom bästa kombinationen?!
Jag tyckte kvällen var mycket informativ och intressant, och jag inser jag själv borde
göra en el-översyn inom kort. Kanske t o m bäst låta Teknoservice hjälpa till från
början?!
// Heléne Ejdestam Rutström, S30-S1 Göta
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Årsberättelse för Svenska S30 förbundet verksamhetsåret 2008
Vid utgången av 2008 fanns 139 båtar registrerade i förbundet och antalet medlemmar var
151, vilket är en minskning med åtta medlemmar mot föregående år.
Styrelsen har under året hållit fem protokollförda möten och styrelsearbetet har fungerat
mycket bra med entusiastiska styrelsemedlemmar.
Årsmötet, som samlade 25 deltagare, avhölls i Tranebergsstugan i Stockholm. Under den
efterföljande middagen gjorde Bengt Hermansson, intendent på Armémuseum, en mycket
intressant genomgång av hur vår skärgård utvecklats.
S30-bladet har utkommit med fyra nummer.
Förbundets hemsida, S30.se, har under året funnits tillgänglig.
Information om S30 och S30-förbundets aktiviteter har lämnats under rubriken klassförbund
i tidningen Segling.
Försommarträff hölls detta år i Ladviken. Tre båtar kom.
Sommarens eskadersegling, följ ljuset, genomfördes till stor belåtenhet för alla deltagare.
Start vid Huvudskär, via Söderarm och runt Åland med ett mycket uppskattat etappmål i
Seglinge där vår revisor, Börje Beronius, ordnat med fint mottagande. Nio båtar deltog i
eskaderseglingen.
Kräftskivan anordnades i Ladviken där tre båtar deltog.
Under hösten genomfördes hos Teknoservice i Saltsjöbaden ett extra årsmöte på grund av
styrelsens arbete med att anpassa klassreglerna till SSF´s regelmall. Detta innebär bl.a. att
de två klassreglerna Classic och -93 sammanförs till en enda regel. Den proposition som
förelåg angående anpassningen antogs av det extra årsmötet och om årsmötet 2009 kommer
till samma resultat kommer det i fortsättningen bara att finnas en klassregel. Detta som
resultat av det utomordentligt fina arbete som utförts av vår klassnämndsledamot Anders
Hedbäck. Innan mötet gjorde Teknoservice en fin genomgång av elinstallationer i
segelbåtar.

Styrelsen tackar härmed för goda insatser under verksamhetsåret och önskar alla
medlemmar god vind under den kommande säsongen.
Bo Eriksson
Ordförande

Ulf Andersson
Vice Ordförande

Margareta Johansson
Kassör

Urban Fredriksson
Sekreterare

Stig Andersson
Klubbmästare

Anders J. W. Hedbäck
Ledamot

Martin Bellander
Ledamot
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Dagordning vid Svenska S30 förbundets årsmöte 2009-03-28
1.

Årsmötets öppnande

2.

Årsmötets behörighet

3.

Val av ordförande och sekreterare samt val av en
justeringsman och två rösträknare

4.

Fastställande av dagordning

5.

Verksamhetsberättelse

6.

Kassarapport

7.

Revisorernas berättelse

8.

Fråga om ansvarsfrihet

9.

Fastställande av utgifts- och inkomststat samt årsavgift

10.

Motioner

11.

Proposition ang. klassregler

12.

Val av ordinarie styrelseledamöter

13.

Val av suppleanter

14.

Val av revisorer

15.

Val av valnämnd

16.

Övriga frågor

17.

Avslutning
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Platsannons
Intresserad av att göra hemsidor?
- Här har du chansen!
Vi saknar en web-redaktör till förbundets hemsida. Jobbet blir vad du själv gör det till
och du får till stora delar själv bestämma design, omfattning, innehåll m.m.
Tycker du att det här låter kul så hör av dig till någon i styrelsen eller till
valberedningskommittén. Om du vill ingå i styrelsen eller jobba vid sidan om
bestämmer du själv.

Protokollsutdrag
Från Extra årsmötet 2008-11-26 i Teknoservice lokaler i Saltsjöbaden.
1
Mötets öppnande.
Förbundets ordförande Bo Eriksson hälsade alla välkomna och förklarade mötet
öppnat.
2
Mötets behörighet
Mötesdeltagarna var överens om att den skriftliga kallelsen inkommit i rätt tid.
3
Val av ordf. och sekreterare samt val av en justeringsman och två
rösträknare
Bo Eriksson valdes till mötets ordförande.
Benny Johansson valdes till mötets sekreterare.
Jan Lorentzon valdes till justeringsman.
4
Fastställande av dagordning
Utsänd dagordning fastställdes.
5
Behandling av styrelsens proposition ang.anpassning av klassregler till
SSF´s Regelmall.
Regler och klassregler i enlighet med vid mötet avgivna dokument (proposition,
klassregler av datum 26-11-2008-a) antogs med följande ändring:
Ankarlinans brottgräns skall vara >= 1500 kg.
6
Avslutning
Förbundets ordförande tackade närvarande medlemmar och förklarade det extra
årsmötet avslutat.
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Fototävlingen
2008 års fototävling blev utan vinnare pga för få inskickade bidrag. Redaktionen
tackar dock ödmjukast för insända bidrag och hooppas att det fortsätter att komma in
bilder även utan fototävling 2009.

Nya medlemmar?
Har du sålt båten? - Berätta gärna för nya ägaren om S30-förbundets existens, och
hör gärna av dig till någon i styrelsen och meddela att du sålt båten.

Kassörens ruta
Med detta utskick medföljer ett inbetalningskort på medlemsavgiften för 2009.
Avgiften är oförändrad 200kr (PG är 68 92 30-1).
Eventuella ändringar av adress eller e-post skickas till: margareta.jo@comhem.se.

Materialboden
•
•

Standert (=Vimpel) 150:Polardiagram 100:-

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

Kalendarium
28
30

mars
april

Årsmöte + besök segelmakeri Västervik
Prel presstopp S30-bladet nr 2
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Redaktörn på väg i hamn. Augusti -08. Foto: Åke Mörk

Lady Kantarell (249) och Nancy (179) gör klokt i att hålla undan för Åländsk
brödseglare. Juli -08. Foto: Stig Andersson

Svenska S 30-förbundet
www.s30.se
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