Årsmötet 2010
Årsmötet den 13 november på
Älvsjömässan i samband med
Scandinavian Boat Show samlade 15
medlemmar. Förhandlingarna sköttes
snabbt under ledning av ordföranden
Nisse Virving. Inga stora omvälvningar
ägde rum i styrelsen mer än att Hasse
Eriksson och Christina Nylund gjorde en
rockad så att tidigare ledamoten Hasse
blev ny sekreterare medan tidigare
sekreteraren Christina nu blir ledamot. En
glädjande comeback som funktionär blev
det när Gustaf Sjöberg valdes till
suppleant i styrelsen. Gustaf var under
många år på 90-talet en klippa i
styrelsearbetet. Mikael Sääf behöver
därför inte längre sitta på dubbla stolar
utan kan koncentrera sig på arbete som
ordförande i TK. Ekonomin är fortsatt god
och verksamhetsåret gav ett överskott på
drygt elva tusen kronor. Framförallt är det
glädjande att kunna konstatera att
Jubileumsboken nu är i hamn ekonomiskt
och gett ett mindre överskott. Rätt många
böcker finns kvar i lager och inkomsten
från varje bok som nu säljs innebär en

ren vinst för förbundet. Mot bakgrund av
detta fann inte årsmötet anledning att ändra
medlems- och båtavgifterna som alltså
behålls oförändrade (200 kr resp. 100 kr).

Petter och Micke - vinnare av såväl
Neptun Cup som Stockholmscupen
Foto: Göran Haglund

Ordföranden delar ut vandringspriset till en god seglare till Tomas Sundholm
från Sundsvall.
Foto: Göran Haglund

Kappseglingsprogrammet för 2011
diskuterades. SM kommer att gå i Öregrund
19 - 21 augusti. Neptunkryssarpokalen
kommer att gå på Baggensfjärden
(Saltsjöbadsregattan) den 21 - 22 maj.
Övriga seglingar, se hemsidan!
Priserna för Neptun Cup och
Stockholmscupen delades ut till Mikael
Sääf och Per-Arne Larsson (den sistnämde
kunde tyvärr inte kunde närvara).
Det vandringspris som numera nedlagda
Södra Neptunkryssarflottiljen delat ut i mer
än 30 år till en god kappseglare tilldelades
i år Tomas Sundholm. Vandringspriset
består i en halvmodell som faktiskt inte
gjorts av Niclas Skärlund.
Diplom och 3 000 kr i renoveringsstipendium tilldelades Mikael Solebris för hans
renovering av 159 Träta som dokumen- Diplomet som tecken på förtjänstfull
terats på ett föredömligt sätt i Nepparnytt renovering av Träta (se även farmsidans
bild på Träta under renoveringen
nr 3 2010 (med fortsättning i nr 1 2011).
fotograferad av stipendiaten)

Vinteraktiviteter
Yachtsnickeriet i januari!
Studiebesöket på Yachtsnickeriet lördagen 29 januari 2011 Kl. 12.00 är fulltecknat
men har du inte anmält dig så hör av dig till Kjell Gustafson veckan innan så kanske
det finns någon restplats efter återbud. Mail kjellbirger@telia.com eller telefon 070-543
34 36

Båtmässan i Helsingfors i februari!
Följ med till båtmässan i Helsingfors i mitten på februari. Avresa med båt på fredag kväll,
11 februari kl. 17.00, lördagen på mässan med återfärd på kvällen. Info om båtmässan
finns på http://web.finnexpo.fi/Sites1/Vene/sv/Sidor/default.aspx.För mer info kontakta
Roger Månsson 070-6071723, rom.konsulting@tele2.se. Kolla också hemsidan.

Vinter/vårlunch!
Förhoppningsvis kan vi få till en vinter-/vårlunch ute på någon skärgårdskrog. Inga
detaljer är dock klara ännu men håll koll på hemsidan!

Julklappstips i sista stund!
Jubileumsboken om Neptunkryssaren
2009 gav Neptunkryssarförbundet ut en
jubileumsbok. Boken – som är skriven av
Leif Bodinson och Niclas Skärlund – skildrar
båtens tillkomst och klassens historia
under de gångna 70 åren. Den är på 160
sidor varav 40 sidor + omslag i färg.
Boken köps genom att betala in 250 kr
(medlemspris 200 kr + porto 50 kr) på
förbundets plusgirokonto 270891-5. Glöm
inte att ange namn och adress på
inbetalningskortet eller - om du betalar via
Internet - i mail till kassören
stefan.glaas@stockholmshamnar.se.
Den som vill kan köpa boken kontant av
Leif Bodinson, Niclas Skärlund, Göran
Haglund, Nils Virving eller Kjell Gustafson.

Jubileumsboken
“The World of Square Metres”
Boken bjuder på fakta, historik och
skärgårskryssarens utveckling från 19082008.
Med mer än 300 bilder och material från
Sverige, Tyskland, Holland, England,
Finland, Australien, Ungern, Sydafrika och
USA bjuder boken på en unik resa runt om
i världen av skärgårdskryssare. Boken är
på engelska, inbunden och med
sammanlagt över 300 sidor.
Ett måste för alla som gillar vackra båtar
och skärgårdskryssare i synnerhet.
Pris: 400:- porto tillkommer på 60:- inom
Sverige.
Skickas med post efter inbetalning till
SSKF´s plusgiro 79 66 41-9

