


Årsmötet 2008
Årsmötet den 8 november i Sigtuna
samlade fler medlemmar än på många år.
Förhandlingarna sköttes snabbt och vant
under ledning av ordföranden Nils Virving.
Inga stora omvälvningar ägde rum i
styrelsen mer än att vår webmaster och
sekreterare Niklas Åhlander avgick ur
styrelen för att få mer tid till renoveringen
av 210 Jenny. Ny sekretarer efter Niklas
blev Christina Nylund från Uppsala.
Ansvaret för hemsidan lades över på
Nepparnyttredationen med Leif Bodinsson
som förste webmaster. En presentation av
de nya funktionärerna kommer i Nepparnytt
nr 1 2009. Ekonomin befanns vara god även
om året inneburit ett underskott framförallt
beroende på deltagandet med Tjörn Runt-
vinnande 268 Sjöfröken II på såväl
Göteborgs- som Stockholmsmässorna. Att
vi fått tillbaks trailerna har också medfört
kostnader för att få hem den från
Helsingborg och för reparationer. Trots
årets underskott beslöts att medlems- och
båtavgifterna ska behållas oförändrade
under 2009.

Kappseglingsprogrammet för 2009
diskuterades. SM kommer att gå i
Östersund 23 - 25 juli.  Neptunkryssar-

pokalen kommer att gå i Uppsala den 13 -
14 juni (Forsbergs minne).

Efter årsmötet berättade den  legendariska
starbåtsseglaren Sune Carlsson minnen ut
sitt långa seglarliv. Sune hade många
dråpliga historier att berätta om hur det var
att segla förr och det hela var mycket
uppskattat.

Vid den efterföljande jubileumsfesten
delades det vandringspris som Södra
Neptunkryssarflottiljen delat ut i mer än 30
år till goda kappseglare. Iår gick det till
Stefan och Carina Fagerlund som i sin
nyinköpta 248 Abii deltagit flitigt och
framgångsrikt på åretes regattor. Vidare
delades Neptun Cup ut till Staffan och
Birgith Eklund som gjort en stark comeback
i klassen. Stockholmscupen togs liksom
2007 hem av  Per-Arne Larsson och Mikael
Sääf.

Ett längre reportage från jubileumsfesten
kommer i Nepparnytt nr 1 2009.

V id en paus under jubileumsfesten visade
Kjell Gustafson ett bildspel med härliga
nepparbilder och fin musik.

Årsmötet var ovanligt välbesökt! Var det månne Sune Carlssons och den
efterföljande jubileumsfestens förtjänst?                                    Foto: Roger Månsson

Framsida: Kjell Fuhre Grimchöld  jobbade på startfartyget under SM och fick den
här fina startbilden med blivande mästarna i lovart!



Vinteraktiviteter

Lördagen den 24 januari 2009.

Tåg “gruppresa” från Stockholms central kl.10.40 som ger tid för trevligt umgänge
ombord på tåget som anländer Nyköping 11.40.  Kl.12.00 äter vi en god måltid på bra
restaurang i Nyköping. Visning på varvet i Oxelösund, från c:a 14.00, Richard
Jacobsson - som seglar Neppare nr 7 Septima - kommer att guida oss runt på varvet,
där vi kan beskåda så väl trä som plastbåtar. Han visar vilka träjobb som skall göras på
Septima. Ett par A22:or samt den mycket mäktiga crusing-tolvan Kryss som också är
byggd i trä finns också att beskåda. Se vidare på varvets hemsida
www.oxelosundsvarv.se

Beräknad kostnad: tåg tur och retur c:a 300:-/per person.Mat på restaurang c:a 200:-
Återresa från Nyköping kl. 18.14.
Ev. frågor och anmälan senast den 14 januari 2009  till  kjellbirger(at)telia.com på
telefon  070- 543 34 36

Kjell Gustafson “39 Tonita”

Studiebesök på Oxelösunds Båtvarv

Söndagen den 15 februari 2009

Avresa med Waxholmsbåten “Sandhamn” från Stavsnäs Vinterhamn (ute på Värmdö)
söndag 090215 kl. 10.40. Till Stavsnäs Vinterhamn tar man sig med bil eller med buss
434 från Slussen kl. 09.48 med ankomst Stavsnäs kl. 10.32. Waxholmsbåten anländer till
Sandhamn kl. 11.40 där bord är bokat på klassiska Sandhamns Värdshus vid 12-tiden.
Kanske lämpligt ta en kortare promenad före, det finns mycket att se i Sandhamn. Efter
lunch lämnar vi Sandhamn kl.14.30 med taxibåt, kostnad ca 90 kr, och åter Stavsnäs
efter ca 1 timme. Buss 434 avgår kl. 15.39 och anländer till Slussen kl.16.29. Sandhamns
Värdshus vill ha minst 12 gäster för att servera, de har annars restaurangen stängd på
söndagar under vintern. Anmälan görs senast tisdag 090127 till ordförande Nisse
Virving på telefon bostad 08-89 50 22 eller mobil 070-671 29 52 eller via mailadress
nils.virving(at)hotmail.com

För info om Sandhamns Värdhus se deras websida www.sandhamns-vardshus.se
Där finns bl.a mat- och dryckesmeny.

Vinterlunch på Sandhamns Värdshus



Sune Carlsson tar emot Vandringspriset från ordföranden Nils Virving för vidare befordran
till Stefan och Carina Fagerlund                                                                 Foto: Göran Haglund


