Nyhetsbrev från föreningen Viksbåten

Nr: 1

Mars 2012

Täljabladet
S OLEN HAR KOMMIT TILLBAKA

Årsmöte
för föreningen

Viksbåten
24 mars 2012
klockan:13:00
Plats:
Stöttboden på Beckholmen
Det går att parkera runt huset men är lite svårt
att säga var exakt.
Hela ön håller på att saneras från giftig jord.

Om man inte har bil så är det 7ans
spårvagn från T-centralen till Skansen.

Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar ska dessa
ändringar av stadgarna beslutas för andra gången:
16 a. Angående medlemskap
3.1 i stadgarna ändras till:
”Föreningen är öppen för alla som intresserar sig för och vill stödja föreningens syfte. Sökande förbinder sig att följa föreningens stadgar, ordningsföreskrifter och i laga ordning fattade beslut.”
3.3 i stadgarna tas bort.
14.2 i stadgarna ändras till:
”Upplöses föreningen, skall dess behållna förmögenhet överlämnas till
en av sista mötet utsedd förvaltare.”
16 b. Angående ekonomisk redovisning.
12.6 7) "resultat och balansräkning" ändras till ekonomisk redovisning.
16 c. Angående miniantal i styrelsen.
9.2 ändras till: föreningens styrelse ska minst bestå av ordförande, sekreterare och kassör.

Efter årsmötet, kl 15:30, kommer Håkan Altrock att visa bilder och
berätta om de tre resorna med vikingabåtarna Aifur och Himingläva

Föredrag om segling i Österled

Sommarens övningar

Efter årsmötet kl 15:30 kommer Håkan Altrock
visa bilder och berätta om de tre resorna med vikingabåtarna Aifur och Himingläva som sammantaget innebar en geografisk obruten resa från
Sigtuna till Kaspiska havet. Efteråt (kl 17) bjuder
föreningen Vittfarne (http://www.vittfarne.com)
sina medlemmar på buffé, egen dryck medtages.
Buffé och föredrag är gratis för betalande medlemmar i föreningen Vittfarne.
De som inte är medlemmar i föreningen Vittfarne och som bara vill lyssna på föredraget betalar
40 kr. Icke betalande medlem som också vill
vara med på buffén betalar ytterligare 60 kr. Alternativt betalar man 150 kr och blir därmed
medlem i föreningen Vittfarne. Betalningen erläggs kontant på plats.
Anmälan till Ann Bergerlind
ann_bergerlind@hotmail.com.

I nedanstående lista finns några tänkbara
"evenemang" att besöka med Tälja i sommar.
På årsmötet ska vi bestämma vilka vi tänker satsa
på. Men det bygger förstås på att det finns intresserade deltagare.
Är det nåt du vill vara med på eller saknar typ
"bara segla" eller "seglarskola" kom på årsmötet
och spåna eller tipsa styrelsen via t.ex mail.
12/4

Föredrag, Gunnes Gård

25/5

Företagsevent Vetlanda

26-27/5

Vetlanda Vikingamarknad

25-27/5

Sjöhistoriska/Skeppen kommer

7-8, 910/6
6-8/7

Adelsö vikingamarknad och Ledungskamp

9-15/7

Birka vikingamarknad

Stallarholmens vikingamarknad

v 29 - 31 Storholmen, sommar öppet
18-19/8

Lionga Ting, vikingamarknad

Eiler vann i år
Det är redan 7 just nu (20 februari)
som betalt medlemsavgiften alldeles
själva utan tjat.
Eiler var först och "vann" i år - så
han slipper tjära sambordet.
Medlemsavgiften är fortfarande
bara 150:- per år. Genom att betala
den säkerställer man den fortsatta
verksamheten kring Tälja.

Plusgirokontot är som vanligt
685 937-5
OBS Föreningen skickar inte längre
ut särskilda inbetalningskort
Hälsningar kassören
Avsändare:
Föreningen Viksbåten c/o Göran Jacobsson
Gamla Magelungsvägen 79
125 43 Älvsjö

