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Protokoll fairt vi* ASS Veteraners Hrisffiiite tisdagen den trZ nsvember
XSES e *gS kEututuhus

Itiirrarande friir S,keppsriidee
Ulf fonsson Skeppare, Lennart Vedsmand Redogrirare, Ingrid Asttey St5rrman, Krlstina
Harnmar Hogbexman, Carl StrSmdahl Hdgbf,tsrnan, Inger Str6mdahl Hdgpiitsman,
Klas Lindberg adjungerad ledamol
Ei nerrarande Kent llammar, HOgHEman

L il6Et6ppnas
Skeppare UIf |onsson hilsar de drygt 30 nirvarande veteranema vilkomna och
6rldarar 6dnndlingarna dppnade kl 15:2O-

2. Faststiillande av dagordning
Skeppsriderc 6rslag till dagordning lises upp av Skepparen och godkinns av m6tet

3.Yd aviusErane
Till att justera dagens protokoll viljs Maud Marcus och Gunnar Buhre.

4. Protokoll ftin Yiirtriiffen 2,Oa9
Stymran lEser upp protokoll frer Vermdffi dert 16 april 2*19.
Protokollet liggs med godkfrnnande till handlingarna.

5. Vat
a) Skeppare 2 5r
Meetvlljer Ulflonsson

b) St1'nnan 2 er
Mtitet viljer Ingrid Astley

cJ Fyra h6gbfltsmin 1 flr
MditetvElier Kent Hammar, Ikistina Hammar, Carl Srdmdahl och Inger Strdmdahl

d) Adiungerad ledamot 1 6r
Mdtet viljer KIas Lindberg

G Faststiillande av medlemsaqgift 2ot2l0
Skeppsrfldet fiireslflr oftirindrad medlemsavgift 100kr per flr.
Mdfet beslutar enligr $keppridets 6rslap

7. Datum f6.r Vrflrtriitren 2A2$
Skeppsr&det frirslir att YirmStetgenomfiirs torsdagen den 12 rtars 202;A kl 15:00-
M&et beslutar enligt Skeppsrlldets 6rslap



S.fepporter
KIas Lindberg informerar om ar*ivfrigor som alilualiserats med anledning av att
diserse gamla fiiremfil och dokument dykt upp i samband med fl5rtten frfln det gamla

Klas berittar ocksi om hur han kunnat hjiilpa dottern till fdre detta AsS-medlemmen
XuaUf mqvistgmom althitta berafid$er om en segling Hngs norr{andskus,ten 1938-
Klas fann historien i ASSs Arsbok frfin samma fir. Klas lit scanna in texten och
vidarebefordrade den till dottern Maia
Sven-Olov Lundberg beritar aft iven han och hustru Gunnel giort en liknande resa,
fdrurom attde inte g;t<lade til ilorge..- @
Ingrid Astley rapporterar att hon varit i konBkt med ASSs ordffirande 6r att fii veta vad
som hfrnt ured vflr motion til ASSs flrsm6te }OLB angflende arkivfrigor. Motionen bifdlls
men har Innu inte tagis inr med. EnligtASSs ordffirande kommer styrelsen att
present€ra hur arbetet har genomfiirts, och genomfdrs framiver, pi flrsmiitet i mars
207:4-
Gunnar Buhre ger en lAgesbeskrivning av hur ASSs arbete med "ren bfltbotten"-proiektet
fortslrider.
Rapporterna godklindes"

9. Owiga frilgor
Inga 6wiga friigor f6religger.

l.rl.Avsluhiry
Sil<eppare UIf tackar samdiga nirvarande 6r visat intresse, avslutar mStet ca 15:50.
tnnan en god butr6 serveras ser vi en film som beslriver ASS tristoria frfln 1898 till idag
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