
Loggbok 4 - 2OL6 Hiistmtite

Protokoll fiirt via ASS Veteraners Htistmrite ltirdagen den 12
novembe r 20L6 i ASS klubbhus

Ndrvarande frfin Skeppsrfldet: Ulf Jonsson, Ingrid Astley, Lennart Vedsmand,
0lle Cederholm, KIas Lindberg
Ej nArvarande: Jan Fogelin

1, Mtitets rippnande
Sl<eppare Ulf Jonsson hAlsar de 2B narvarande veteranerna vilkomna och forklarar

.- forhandlingarna oppnade kl 15:30.
Vi minns Lennart Gille och Gosta Rosendahl som avlidrt under flret.

2. Faststdllande av dagordning
.- Skeppsridets forslag till dagordning ar utdelat och godkanns.

3. Val av iusterare
Till att justera dagens protokoll valjs Gunnar Buhre och Kent Hammar.

4, Protokoll frin Vflrmtitet
Styrman Ingrid Astley Iaser upp protokoll frAn Vflrmotet den 12 mars 20L6.
Protokollet ldggs med godl<dnnande till handlingarna.

5. Val
al Redogorare 2 Ar
Motet valjer Lennart Vedsmand som redogorare i tvA &r

b) Tvi hogbAtsman 1 ir
otet vAljer Olle Cederholm och jan Fogelin som hogbAtsmAn i ett dr

c,) Adjungerad ledamot L Ar
Motet vAljer KIas Lindberg som adjungerad ledamot i styrelsen i ett ir
Skeppare UIf Jonsson och styrman Ingrid Astley valdes 2015 pfr tvA 5r.

6, Faststdllande av medlemsavgift i ASS Veteraner 2017
S kepps rAdet foresl Ar o forandrad medl entsavgi ft.
Motet beslutar enligt Skeppsr5dets forslag, dvs medlemsavgiften 20L7 ar 100 kr.

7. Datum frir Virmcitet
Skeppsridet forslAr att VArmotet genomfors lordagen den 1B mars 2017.
Motet beslutar enligt Skeppsridets forslag.



B. Rapporter
Skeppare Ulf foredrar forslag som behandlats i SkeppsrAdet: Ett besok pfl Vallinge, en
resa till Bjorko/Birka om vAren elier en tur med Ran. En tur med Ejdern foresl5s ocksfl.
Sl<eppsrAdet fir i uppdrag att arbeta vidare med frAgan och Aterkomma i frAgan,

Gunnar Buhre rapporterar om ASS miljosatsning, som bland annat innebar att ett antal
batar blastar bort gammal giltig bottenlarg och darefter epoxybehandlas lor att inte
bottenmAlas igen.2015 blAstrades botten pA 19 bltar,20L6har 32 bitar blAstrats och
med fortsatt bidrag frAn Lansstyrelsen kommer bldstring att ske av ytterligare ett antal
bitbottnar viren 201,7 .

Gunnar rapporterar vidare att ett programarbete pAgir i staden for ny detaljplan vill<et
kommer att medfora mindre upplaggningsyta. Antal platser i vinterhamn, dvs mojlighet
att ligga kvar i sjon over vintern, kommer daremot att utokas. Vad gdller ASS klubbnus
kornmer staden att ta ut full arrendekostnad. ASS har tillsatt en projektgrupp for att
hitta cn snar losning for nytt klubbhus.
Rapporten godkanns.

Klas Lindberg rapporterar att vi just nu ar B5 medlemmar i ASS Veteraner. Tvi
medlemmar har avlidit och en medlem flyttat. B7 medlemmar har betalat medlemsavgift
for 20L6. KIas rapporterar vidare att arbete p5gflr med att lagga in information om
Veteransammanslutningen pA ASS nya hemsida www.Ass.nu. Det innebar ocksA att ASS
l-Lrnl<riorrArer har ny e-postadress. 59 av Veteranernas B5 medlemmar har e-postadress.

Rapporten godkAnns och
Motet beslutar att styrelsen ska meddela ASS vil]<a av Veteranerna som inte har e-
postadress och behover information i form av brev. Information frin Veteranerna
kommer aven fortsdttningsvis att skickas ut brevledes.

9, Ovriga frigor
Gunnel Lundberg, Goran Norrman och Goran Ulfenberg tackade for uppvaktning pA sina
7 0-a rsdagar.

12. Avslutning
Skeppare Ulf Jonsson tackar samtliga nArvarande for visat intresse, inbjuder till
skaflning och avslutar motet kl 16:00.

J usteras:

/

tol<ollet:

ar Buhre Kent Hammar


