
Rasmusklubben

Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2018

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 36 (31 föregående år) medlemmar. 

Ordinarie årsmöte hölls den 11 mars 2018 på Waxholms Hotell i Vaxholm. 15 personer var 
närvarande, vilka representerade 8 båtar.  

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

I kassan fanns vid årets ingång 6 466 kr och vid årets slut 9 291 kr. Kostnader har varit 149 kr 
för bankkostnader, 185 kr för frimärken och kuvert, 1400 kr avseende subvention av brunchen
på hotellet i samband med årsmötet, 502 kr för rasmusdricka och tilltugg vid vårmötet.( Ingen
kostnad för hamnavgift vid vårmötet i Finnhamn.) Inkomsterna under året har varit 4 100 kr i 
medlemsavgifter och 560 kr för vimplar och märken.  Vårt kontonummer är 1877-2115610 
hos Nordea.

Den 2 juni anordnades en uppskattad försommarträff i gästhamnen i Finnhamn. Vi blev 10 
personer, som representerade 6 båtar, som mötte upp. Sol och uppehållsväder gjorde att mötet 
kunde hållas i land och grillning med gemensam middag intogs på klipporna. Alla njöt av den 
härliga kvällen och det blev mycket båtsnack. Nästa dag bjöd föreningen på fika innan 
deltagarna skingrades för vinden. 

Höstträffen, som var planerad till den 25/8 och som skulle hållits på Ängsö Nationalpark,  
blev tyvärr inställd.  

Kallelse 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. Påminnelser har också gått ut via mejl.

Vi ser fram emot en ny säsong 2019 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 2019, när medlemsavgiften för 2019 är betald. Det kan 
nämnas att under året har 7 527 (föregående år 7975) besökt vår webbplats.
 

http://www.rasmus35.se/


Den tekniska kommittén har haft en del förfrågningar från Rasmusägare. Även köp och 
försäljning av rasmusbåtar har förmedlats.  

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

Stockholm i februari 2019

Margareta Hedsved Marianne Hauge-Granqvist Tom Berg 

Åke Svenmarck Hans Granqvist
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