
Rasmusklubben

Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2015

Under verksamhetsåret har föreningens styrelse utgjorts av följande personer:

Margareta Hedsved ordförande och kassör
Marianne Hauge-Granqvist sekreterare
Åke Svenmarck ledamot
Hans Granqvist ledamot och webbmaster
Tom Berg ledamot

Den tekniska kommittén har under året bestått av Curt Jahnsson och Åke Persson. 

Föreningen hade vid årets slut 40 (42 föregående år) medlemmar. 

Ordinarie årsmöte hölls den 8 mars 2015 på Viggbyholms båtklubb i Täby. 14 personer var 
närvarande, vilka representerade 7 båtar. I anslutning till årsmötet fortsatte Tom och Ingrid att
berätta om sina erfarenheter från sin kanalfärd genom Europa till Medelhavet. Tom och Ingrid
har nu en särskild länk på Rasmus hemsida, där medlemmarna kan följa deras äventyr med 
Godisgumman. Årsmötet avslutades med enkel förtäring. 

Styrelsen har inte haft några sammankomster utan all kontakt har skett via mejl.

I kassan fanns vid årets ingång 7240 kr och vid årets slut 5130 kr. Kostnader har varit 246 kr 
för bankkostnader, 110 kr för frimärken, kuvert och ny kassabok,  960 kr som bidrag till 
smörgåstårta på årsmötet, 703 kr för rasmusdricka och tilltugg vid vår- och höstmötena i 
klubben. Inkomsterna under året har varit 4037 kr i medlemsavgifter och 840 kr för vimplar.  
I april månad inköptes 50 st nya vimplar för 4968 kr. Plusgirot har upphört för privatpersoner 
(klubben har använt M Hedsveds konto tidigare) och numera har vi ett enkelt, billigt konto i 
Nordea, detta kostar 144 kr per år, debiterades 1/10 2015. Nytt kontonummer är 1877-
2115610 i Nordea.

Den 6 juni anordnades en uppskattad försommarträff i Finnhamn i Stockholms skärgård. 
Skärgården bjöd på soligt och fint väder. Vi blev 5 båtar som mötte upp. Totalt var vi 11 
personer inklusive de 2 personer som hyrde stuga på ön. Tack vare det fina vädret kunde 
Rasmusmötet hållas i land och grillning med gemensam middag intogs på klippan, framför 
båtarna. Alla njöt av den härliga, men kyliga kvällen. Det blev en del båtsnack förstås... . 
Gemensamt fika nästa dag innan vi skingrades för vinden. 

Den 5 september anordnades en höstträff på Lilla Skratten, som lockade 4 båtar. Vi hade fått 
lov att lägga till vid Lilla Skratten, som drivs av Segelsällskapet Gäddviken. Tack vare vår 
ordförande med kontakter i klubben, fick vi också tillgång till deras fina klubbhus på ön. 
Vädret denna dag var underbart och drink blev det på klubbhusets altan. Till middag grillades 
det och middag intogs sen i klubbhuset. Spelade spel senare på kvällen. Nästa dag öste det ner
så alla kastade loss efter frukosten och begav sig hem. Denna dag kom det 45 mm regn!



Kallelser till årsmötet samt inbjudan till vår- och höstträffar har gått ut på mejl till samtliga 
medlemmar och även uppmaningen om betalning av medlemsavgiften som sändes ut strax 
efter årsmötet. 

Vi ser fram emot en ny säsong 2016 med upplevelser som ni kanske vill dela med oss övriga 
på vår webbsida www.rasmus35.se. Eller har ni några nya tips att förmedla? Medlemmarna 
kommer att få ett nytt lösenord för 2016, när medlemsavgiften för 2016 är betald. Det kan 
nämnas att under året har 8 234 (föregående år 6 500) besökt vår webbplats.
 
Den tekniska kommittén har haft en del förfrågningar från Rasmusägare med specifika 
problem. 

En stående önskan från Webbmastern är bilder och tips från medlemmarna, som kan läggas in
på webbplatsen.

Stockholm i februari 2016

Margareta Hedsved Marianne Hauge-Granqvist Tom Berg  

Åke Svenmarck Hans Granqvist

http://www.rasmus35.se/
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