
Rasmusklubben

Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2020

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 31 (33) medlemmar. 

Ordinarie årsmöte hölls den 8 mars 2020 på restaurang Spiltan i Upplands Väsby. 13 personer
var närvarande, vilka representerade 7 båtar.  

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

I kassan fanns vid årets ingång 9029 kr och vid årets slut 8105 kr. 
Kostnader har varit 149 kr för bank, 66 kr för frimärken, inköp av kuvert 19,89 kr, subvention
av lunch vid årsmötet 2100 kr, hamnavgifter till WSSS vid sensommarmötet 400 kr, samt mat
och dricka vid sensommarmötet 1008 kr och 962 kr. 
Inkomsterna under året har varit 3300 kr för medlemsavgifter och 480 kr för vimplar.
Vårt kontonummer hos Nordea är 1877-2115610.

Försommarträffen blev tyvärr inställd på grund av coronaläget men höstträffen den 5 
september på Getholmen kunde genomföras och blev väldigt lyckad trots regnskur mitt i 
mötet. Alla 13 deltagarna höll bra avstånd och det bjöds på en fantastiskt god hemgjord buffé,
tillagad av ordföranden.  

Kallelse till årsmötet samt inbjudan till träffar 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. Under december skickades en julhälsning till alla 
medlemmar och med en önskan om ett coronafritt seglingsår 2021. 

Håll koll på vår webbsida www.rasmus35.se om information. Medlemmarna kommer att få 
ett nytt lösenord för 2021, när medlemsavgiften för 2021 är betald. Det kan nämnas att under 
året har 10 912 (10 000) besökt vår webbplats, varav drygt 7 000 från Europa.
 
Den tekniska kommittén har haft en del förfrågningar från Rasmusägare. Även köp och 
försäljning av rasmusbåtar har förmedlats.  

http://www.rasmus35.se/


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

Stockholm i februari 2021

Margareta Hedsved Marianne Hauge-Granqvist Tom Berg 

Åke Svenmarck Hans Granqvist
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