Medlemstidning för

VIGGENKLUBBEN

NR 10 2005

Ska vi träffas?

Nej, jag är
redan upptagen!

Vi andra träffas på
VIGGENKLUBBENS ÅRSMÖTE
i NBS klubblokal
lördag 19 november kl 16.00.
Läs mer på sidorna 4-5 !

www.viggenklubben.com
1

Stadgeändring igen!
Styrelsen föreslår att Viggeklubbens stadgar
får ytterligare en paragraf enligt nedan:
§14
I händelse av Viggenklubbens upplösning skall klubbens medel tillfalla organisation som uppfyller kriterierna; verksam inom segling,
bedriver sin verksamhet ideellt och riktar sig till barn och ungdomar.
Om Viggenklubbens upplösning innebär ett samgående med annat
klassförbund gäller inte paragrafens första stycke.
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Fiskarstigen

Även detta nummer av VB är bara
på tolv sidor. Personligen tycker jag
att varje nummer borde innehålla åtminstone fyra sidor till med ett varierat material för att kännas riktigt
läsvärt. Men, som jag sagt förr, det är
ni kära klubbmedlemmar och läsare,
som måste komma med detta material!
Efter alla åren med Jänta och VB
vet jag att det faktiskt händer saker
hela tiden när man har båt, varav
mycket är sådant som antingen kan roa
eller vara till nytta för andra.
Att medverka i vår klubbtidning är
inte bara styrelsens, TK's och Red's ansvar, utan alla medlemmars, så fatta
era pennor, skrivmaskiner eller datorer, kolla bland era båtbilder och skicka
in material. Allt är välkommet!
Alf
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Sista chansen för i år att
sända in uppgift om årets
seglade distans för dem som
aspirerar på
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Hej alla
Ni läser just nu min sista spalt som
ordförande i Viggenklubben. I år kommer jag inte falla till föga och ställa upp
till omval för att rädda klubbens liv.
Det måste bland drygt 350 medlemmar
varav nästan 70 st nya under verksamhetsåret finnas 2 - 3 personer som vill/
kan göra en insats i form av ett års
styrelsejobb - ett jobb som inte ens är
speciellt betungande. Istället är det roligt att träffa liksinnade och få prata om
det man har som ett stort intresse.
Snälla, rara, söta ni alla - tänk till
en extra gång och hör av er till undertecknad - jag tycker det skulle kännas
fattigt om Viggenklubben inte längre
skulle finnas kvar - våra båtar behöver
en klubb som både förvaltar desshistoria och leder den in i framtiden!
Annika
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Så här hittar du till årsmötet (se kallelse sid 5): Med bil från Stockholm: Kör
motorvägen mot Norrtälje, kör av vid
Lahäll (första avtagsvägen efter Danderyds
kyrka) kör Lahällsvägen åt höger till
Djursholmsvägen där du svänger vänster
och kör 40 m och sväng sedan höger in på
Fiskarstigen där du parkerar.
Kommunalt: Med Roslagsbanan
mot Näsby Park från Östra station, stig
av vid Lahälls hållplats och gå Lahällsvägen åt höger till Djursholmsvägen
där du går vänster 40 m och sedan
höger in på Fiskarstigen och genom
grinden till NBS klubbhus.

Priset, som är ständigt
vandrande, är avsett att
främja familjesegling med
Viggen. Det tilldelas sålunda
den skeppare som seglat
längst distans under året
med företrädesvis familjebesättning.
Styrelsen emotser uppgifter
om skeppare, seglad distans
och besättning sig tillhanda
senast den 31 oktober.
Styrelsen
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VIGGEN -DAGEN

Lördag den 19 november träffas vi i Näsbyvikens Båtsällskaps klubbhus
Kallelse till årsmöte

Program:

Årsmötesförhandlingarna
börjar kl 16.00
Viggen-sherry
Omkring kl 18.30 blir det
gemensam Viggen-middag
för endast 100 kr
(Förrätt, varmrätt, vin, ostbricka, kaffe)
Anmälan till Viggen-middagen
görs till Annika Forsberg
senast den 11 november
på telefon 018 - 59 06 98
eller epost charlie.hotel@telia.com
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Viggenklubbens årsmöte äger rum i samband med Viggendagen
Lördag 19 november kl 16.00
Plats: Näsbyvikens Båtsällskaps Klubbhus
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Förslag till dagordning:
Årsmötets öppnande
Fastställande av dagordning
Frågan om mötets behöriga utlysande
Val av ordförande och sekreterare för mötet samt val av två
justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
Föredragning av verksamhetsberättelse och årsredovisning
Föredragning av revisionsberättelse
Fråga om ansvarsfrihet för det gångna årets styrelse
Förslag till stadgeändring (se sidan 3)
Val av ordförande, övriga styrelsemedlemmar, två revisorer
och två revisorssuppleanter samt valberedning
Val av övriga funktionärer
Viggenklubbens eventuella upplösning
Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller till
styrelsen inlämnats av medlem minst en vecka före mötet.
Dessutom ska ordförande kunna ta upp vid årsmötet väckta
frågor till behandling.
Fastställande av medlemsförmåner, budget och
medlemsavgift för år 2006
Övriga frågor
Årsmötets avslutande
För att kunna behandlas av årsmötet skall motioner
ha inkommit till styrelsen senast den 11 november.
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Brevet du läser nedan skickades för några veckor
sedan ut till drygt 130 medlemmar. Jag hoppas
hjärtinnerligen att vi när den här tidningen nått

sina läsare så har vi intresserade kandidater till
de platser som ska fyllas. Om inte – så kommer
klubben läggas ned på årsmötet!

Uppsala den 2/10 2005

styrelsen? Ja, ni som varit med några år vet att vi förra året på
årsmötet för första gången på allvar diskuterade frågan om klubbens
nedläggning eftersom vi då hade väldigt svårt att finna några som var
villiga att åta sig ett styrelseuppdrag. Finner vi inte några kandidater i
år så kvarstår som enda alternativ att Viggenklubben läggs ned.

Hej
Viggenklubben har snart åter årsmöte och på agendan står som alltid
– vilka ska finnas med i styrelse och kommittéer nästkommande år?
Att just du fått det här brevet beror på att du bor inom en radie där vi
normalt brukar hitta våra funktionärer. Trots att det finns en massa ny
teknik som möjliggör möten på annat sätt än fysiskt tror/vet vi som nu
jobbar aktivt i klubben att halva ”grejen” med att vara med i styrelsen
eller Tekniska Kommittén är, att utöver jobbet också träffa och lära
känna nya människor som delar ett gemensamt intresse – segling!
Hur är då läget – ja, styrelsen består i dag av fem ledamöter och två,
eventuellt tre av dem har sagt sig vara villiga att ställa upp till omval.
Undertecknad och Alf Bengtsson kommer att avgå eftersom den
gemensamma viggen 1277 Jänta såldes för snart två år sedan.
Styrelsen behöver därför fylla på med två till tre personer som är
villiga att jobba mer aktivt i klubben november 2005 till november
2006. Tekniska Kommittén (TK) består av idag av tre ledamöter och
tar gärna in någon ytterligare, du med kompetens inom områdena el
och/eller motor är extra välkommen.
Klubben har under innevarande verksamhetsår fått in i
storleksordningen 60 nya medlemmar och jag tror att ett antal av er
som fått det här brevet finns bland dem. Kan man då göra en insats
fastän man är helt ny – självklart kan man det – klubben behöver
olika sorters erfarenheter för att kunna fortleva så alla, oavsett antal
år som medlem, är välkomna att höra av sig.
Vad händer om vi inte hittar tillräckligt många som vill vara med i
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Med den stora medlemstillströmning vi har verkar det som ett
fattigdomsbevis att vi bland 350 medlemmar inte kan finna dessa två
till tre personer som tycker att det skulle vara roligt att engagera sig
lite mer än en vanlig medlem.
· Vad tycker du som just läst detta brev?
· Vill du veta mer om hur mycket/lite jobb det är med ett
styrelseuppdrag?
· Vill du prata om klubbens framtid och om vad du tycker är
viktigast med Viggenklubben?
· … eller du är kanske elektriker och kan tänka dig en plats i
TK?

HÖR AV DIG TILL UNDERTECKNAD SENAST DEN 12
OKTOBER!
VÄNLIGA VIGGENHÄLSNINGAR
ANNIKA FORSBERG
ORDFÖRANDE

TELEFON: 018-59 06 98
E-POST:
VEBE@TELIA.COM
ADRESS:
HÄLLBYGATAN 18
752 28 UPPSALA
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NYA MEDLEMMAR
0

Lars Fredriksson

262

ÄLANDSBRO

KNIVSTA
0

Rigmor Lehtinen

290

STOCKHOLM
0

Lars Olsson
Daniel Podkanski
HÄGERSTEN

Peter Lindqvist
GÖTEBORG

337

ASARUM
0

Bengt Svedberg

Bosse Johansson
GÖTEBORG

661

K G Bergendahl
LÅNGERUD

Hjärtligt välkomna
till Viggenklubben!

Distribution av ViggenBladet
– en logistisk rysare –
Även nr 9 av VB nådde er senare än
planerat och åter började det med ett teleavbrott och därmed ingen e-post. Så småningom kom det iväg i alla fall och tänkt
leveransdag (onsdag 21/9) var det koll av
läget med tryckeriet som räknar med att
trycka dagen därpå. Aj då, nu kommer det
att sk-ta sig eftersom vi på fredag morgon
ska lämna landet för en vecka. Glädjebesked kommer dock under eftermiddagen; VB tryckt och skickat, man tackar.
Etiketter och utlandskuvert ligger
klara och nu är det bara att vänta till torsdag och hoppas att DHL är ute i ottan. På
kvällen ringer sonen och frågar om fadern
kan köra honom till Stockholm torsdag
kväll och det ska väl gå bra, etikettera så
snart tidningarna kommer under torsdagen och leverera till Postcenter före 16.00,
se'n är det lugnt.
Torsdag kommer men inget paket, nytt
samtal till 08 Tryck som kollar med DHL.
Paketet kom till Uppsala 00.20 men har
inte körts ut. Med kollinumret i högsta
hugg ringer er nu lite stressade VB-redaktör själv till DHL. Jo, paketet finns på

distributionscentralen, man är gravt
underbemannade och det kommer inte att
att köras ut förrän fredag. Går inte, kan
jag hämta själv? Ja, om jag tar med kollinummer och legitimation (man har lärt
läxan efter att ha figurerat i Plus), dom
har öppet till 17.00. Iväg, fem minuter
innan jag är där ringer jobbet och meddelar att mitt paket anlänt dit, det är bara
att svänga runt kvarteret och hämta.
Med kartongen i bilen hämtas sonen
upp på avtalad tid, turligt nog är vi båda
i rätt ända av sta'n, raskt iväg till Stockholm tur och retur. Hemma vid 20.00.
Nu är det "bara" ca 350 etiketter som
ska klistras på, grannen vidtalas om hjälp
med inlämning till Postcenter under fredagen och 21.45 bärs Postens blå låda med
prydligt sorterad upplaga en trappa ned.
Dags att andas ut, VB-läsarna kommer att
få sina tidningar med inbjudan till
höstträffen innan anmälningstiden gått ut.
När vi kommer hem en vecka senare
ligger vårt ex av VB i hallen och telefonen
är åter död. Men det är en annan historia.
Alf

VIGGEN-MARKNAD
Köpes

Åke Thorsén
08-540 698 07
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Storsegel
Hör av er om ni vill sälja ett storsegel
eller om ni vet någon som vill sälja.
graninge@msn.se
/ Andreas Björklund
Stöttor eller bockar
för vinterförvaring av Viggen. Allt av
intresse!

Vi har en vagn modell större och äldre,
byts eller säljs till intresserad.
070- 210 30 18
jenny@allatidersmatlagare.se
/ Jenny N Fridlund
Båtvagga
till Karlskrona-Viggen köpes omgående.
073-985 64 16
sara_owal@hotmail.com
/ Sara
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CLUB

SHOP

VIGGENKLUBBEN

Adress: c/o Alf Bengtsson, Hällbygatan 18, 752 28 Uppsala

www.viggenklubben.com
Avgifter 2005: Aktiv medlem 175:- / Viggen-Vän 50:Viggenklubbens postgirokonto: 40 73 05-2
STYRELSE
Ordförande
Kontaktombud regioner
Kassör

Klassregler ..................... 10:Klubbvimpel ................. 130:Broderat jackmärke........ 35:Klubbnål ......................... 35:Klubbdekal SE-GLA-UT ...... 20:-

Enklast är om du sätter in beloppet för önskade varor på
VIGGENKLUBBENS POSTGIROKONTO 40 73 05 – 2
och anger namn, adress, båtnummer samt vilka varor du vill ha.
Du kan även ringa materialförvaltaren, tel nr på näst sista sidan
*Ritningar beställs av Lars Sennerholm, tel nr på näst sista sidan
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K-G Sabel

Hällbygatan 18, 752 28 Uppsala
e-post: charlie.hotel@telia.com
Tullgårdsgatan 36, 1 tr, 116 68 Stockholm
e-post: k-g.sabel@chello.se
Söravägen 183, 184 37 Åkersberga
e-post: ingvarlinden@telia.com
Hällbygatan 18, 752 28 Uppsala
vebe@telia.com
Frejgatan 6 2 tr ö. g., 114 20 Stockholm
bosse.rydh@swipnet.se

Materialförvaltare

Ingvar Lindén

Sekreterare/
Ansv. medlemsregister
Vice ordförande

Alf Bengtsson

KLASSNÄMND

Sammankallande: Gunnar Tidner
Ledamöter:
Ingmar Holmström, Sören Rapp

TEKNISK
KOMMITTÉ

Handbok K- eller A-Viggen .. 60:Tekniska Tips komplett ... 175:Tekniska Tips enstaka ..... 10:Viggenritningar* .......... 10-40:Ritningsförteckning ....... 10:-

Annika Forsberg

Bosse Rydh

Sammankallande: Harald Akselsson, adress, se nedan

Segel & Rigg
Skrov

Harald Akselsson
Göran Lilja
Ingvar Lindén
Freddy Geuken, Svante Axelsson
C-O Carlsson, Lars Berg

REVISORER
Suppleanter
VALBEREDNING

018-59 06 98
08-641 17 05
08-540 685 64
018-59 06 98
08-15 42 94

08-758 35 74

08-590 802 98
08-590 802 98
08-85 15 33
08-540 685 64

Efter beslut på årsmötet kommer styrelsen även i år att utse ny valberedning

Material till tidningen sänds till
Alf Bengtsson på adressen nedan
REDAKTION
Alf Bengtsson (ansv. utgivare)

Hällbygatan 18, 752 28 Uppsala
e-post: vebe@telia.com

Harald Akselsson

Hasselgatan 115, 194 38 Uppl. Väsby
e-post: jourtan@swipnet.se

WEBMASTER
Kjell Eriksson

Köpmangatan 6 1 tr, 111 31 Stockholm
e-post:kjell@kjelleriksson.com

018-59 06 98
08-590 802 98
08-20 87 79
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POSTTIDNING

B

Avsändare:
VIGGENKLUBBEN
c/o Alf Bengtsson
Hällbygatan 18, 752 28 Uppsala

BEGRÄNSAD
EFTERSÄNDNING
Vid definitiv eftersändning återsänds
försändelsen med nya adressen på
baksidan (ej adressidan)

CLUB

SHOP

Nu kan du få ditt båtnummer och
Viggen-symbolen som monteringssats i
självhäftade vinyl. Storleken är anpassad
för montering på ruffsidan, akter om det
främre fönstret. Pris 60 kr per par, inklusive porto.
Sätt in 60:- på postgirokonto 444 38 12-5,
betalningsmottagare Alf Bengtsson, ange ditt båtnummer och din adress på
talongen så kommer dekalerna som ett brev på posten.

MANUSSTOPP !!!
ViggenBladet 11-12
16 november

ViggenBladet 1/2006
28 december
08 TRYCK 2005
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