
Årsmötet 2023 

Årsmötet den 11 mars 2023 på båtmässan Allt för sjön samlade hela 19 medlemmar vilket är det 

bästa på länge. En anledning var förstås att vi den här gången hade ett riktigt dragplåster i form av 

Bengt Jörnstedt som berättade minnen ur sitt seglarliv. Föredraget drog ytterligare åhörare så att vi då 

var 26 personer närvarande. 

 

Bengts föredrag var så intressant så jag glömde att fotografera. Så bilden ovan är från när Bengt 

gästade Omega 42 Sällskapets årsmöte 2019. Foto: Göran Haglund 

Bengt berättade minnen från Gotland Runt, SORC i Florida samt stormseglingen på Fastnet Race 1979 

då 15 seglare omkom i vågorna. Den avsatta timmen för föredraget gick mycket fort och egentligen 

skulle vi kunnat lyssna på Bengt mycket längre men vi skulle ju hinna med ett årsmöte också. För den 

som missade att vara med finns mycket av det Bengt berättade skildrat i hans bok ”Vinden är fri” som 

går att köpa på nätet (bl.a. från Adlibris och Bokus). Så köp gärna den. 

Sen Bengt och de icke medlemmar som släppts in för att lyssna på honom hade avtågat så startade 

årsmötesförhandlingarna under ledning av mötesordföranden Leif Bodinson. 

Styrelsen, revisorer och TK valdes om enligt valberedningens förslag dvs. Nils Virving (ordförande). 

Gustaf Sjöberg och Göran Haglund styrelseledamöter, Björn Karjel revisor, Tomas Sundholm 

revisorssuppleant, Christer Östman TK-ordförande samt Micke Sääf, Calle Bruno och Viktor Skoog TK-

ledamöter. Till ny suppleant i styrelsen efter bortgångne Roger Månsson valdes Calle Bruno. 

Efter lite information om årets seglingar delades ett antal priser ut. 



 

Anders Kling (t.v.) fick ta emot Neptunkryssarcupens vandringspris för bästa gast och Leif Bodinson 

priset för bästa rorsman. På bilden syns bara rorsmanspriset då gastens pris fortfarande befann sig 

hos förra pristagaren (som kanske inte hunnit fylla på den whiskyflaska som finns inne i priset).  

Foto: Göran Haglund 

 

Ulf Nilsson fick utmärkelsen ”Till en god seglare”. Ett vandringspris som delas ut varje år sedan 1973. 

Foto: Kjell Gustafson 



 

Jan Råstander fick ta emot 5 000 kr ur träbåtsrenoveringsfonden för sin förtjänstfulla renovering av 

183 Regina från vrak till tip-topbåt (se artikel i senaste numret av Nepparnytt).  

Foto: Göran Haglund (som ber om ursäkt för den dåliga skärpan). 

Göran Haglund 


