
Rasmusklubben

Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2011

Under verksamhetsåret har föreningens styrelse utgjorts av följande personer:

Margareta Hedsved ordförande och kassör
Marianne Hauge-Granqvist sekreterare
Bengt Nilsson ledamot
Göran Nilsson ledamot
Åke Svenmarck ledamot
Hans Granqvist ledamot och webbmaster

Den tekniska kommittén har under året bestått av Göran Nilsson och Curt Jahnsson. 

Föreningen hade vid årets slut 35 medlemmar. 

Ordinarie årsmöte hölls den 6 mars 2011 på Waxholms Hotell i Vaxholm. 18 personer var 
närvarande, vilka representerade 9 båtar. 

Styrelsemöten har under året skett via mejl och telefon.

I kassan fanns vid årets ingång 4.886 kr och vid årets slut 1.973 kr. Under året har inköpts 50 
st vimplar för 4.775 kr och andra kostnader har varit 144 kr för e-plusgiro, 186 kr för 
frimärken, 1.518 kr som bidrag vid lunch på årsmötet, 945 kr för rasmusdricka vid träffarna. 
Inkomster har varit 4.200 kr i medlemsavgifter och vimplar har sålts för 455 kr. 

Den 28 maj anordnades en uppskattad försommarträff i Finnhamn i Stockholms skärgård. 
Finnhamn bjöd på skyddad hamn och fint väder. 7 båtar mötte upp och vi grillade och åt 
middag på berget tillsammans. Vi som var där hade en fin kväll tillsammans. 

Den 27 augusti anordnades en höstträff på Getfoten i Stockholms skärgård, då 9 båtar deltog. 
Fint väder och trevligt umgänge gjorde att träffen blev väldigt lyckad.  

Inbjudan till försommarträffen med aktuell medlemslista och inbjudan till höstträff gick ut på 
mejl till samtliga medlemmar med mejladress och med post till de 2 som inte har mejl. Övrig 
information under året har i huvudsak gått via mejl.
 
Ny webbsida www.rasmus35.se har tagits fram och nytt för i år är att lösenord krävs för att 
komma åt all information på föreningens webbplats. Detta med lösenord har inneburit att nya 
medlemmar har gått med i föreningen. Medlemmarna kommer att få ett nytt lösenord 2012, 
när medlemsavgiften för 2012 är betald. Det kan nämnas att under året har 4 748 besökt vår 
webbplats.

Den tekniska kommittén har haft många förfrågningar från Rasmusägare med specifika 
problem. De flesta frågor har kunnat besvaras.  



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

Stockholm i januari 2012

Margareta Hedsved Marianne Hauge-Granqvist Bengt Nilsson 

Göran Nilsson Åke Svenmarck Hans Granqvist
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