Månadsbrev nr 3, 2022
Åter igen har klubben haft ett årsmöte där mycket diskuterades och beslutades, ny
medlemsavgift till 350 kr, en livlig diskussion om föreningens logga och Varvets vara i
pappersform eller digitalt, papp- och tryckkostnader stiger hela tiden.
Det landade i att styrelsen skulle ta reda på under året vad medlemmarna egentligen tycker.
Papperstidning kommer i alla fall i brevlådan hela 2022.
När det gäller loggan beslutades ingen förändring, den gamla skall vara kvar.
Däremot blev många funktionärer omvalda på ytterligare ett år och det innebär att nästa år
måste många nya platser fyllas av nya funktionärer.
En utmaning!
Som ny medlem ta tillfället i akt och prya i någon sektion, ett bra sätt att se hur arbetet
fungerar utan något ansvar och en möjlighet att lära känna människor i klubben.
Tyvärr så har vi ingen fungerande tjejsektion i klubben just nu eftersom våra tre funktionärer
har slutat men det finns säkert några som tycker det skulle vara roligt att få sätta sin prägel på
den verksamheten.
Är du intresserad kontakta vår ordförande Mats på mail, ordforande@jrsk.org
Vi har kommit igång på allvar efter pandemin med våra klubbkvällar.
Den 6/4 kom äntligen Emma Ringqvist på vår klubbkväll. Ett 40-tal förväntansfulla
medlemmar dök upp för att lyssna på hennes spännande berättelse om sin solosegling över
Atlanten.
Nio månader och 15 000 sjömil under stundtals svåra förhållanden. Mer om detta i nästa
nummer av Varvet.
Varvet komma ut i juni och som vi skrev tidigare att det varit magert med material med tanke
på pandemi m.m. och det gäller tyvärr fortfarande.
Har du möjlighet att skriva om något angående ditt båtliv så passa på och skicka in det till
redaktionen, varvet@jrsk.org
Vi tar tacksamt emot alla bidrag!

Kommande aktiviteter våren 2022
4 Maj, Klubbkväll, Föredrag av Sjöräddningssällskapet
Sjöräddningssällskapet startades av eldsjälar för över 100 år sedan. Och så är det fortfarande.
Kom och lyssna på hur dom bedriver sin verksamhet idag.
Plats: Oscars lunchrestaurang, Redegatan 9, Kl 18.00
26-29 maj, Eskadersegling till Läsö, mer information kommer senare
Juni, Varvet kommer ut, deadline den 10 maj
15 eller 16 Oktober Prylbytardag, mer info kommer senare.
Uppdateringar av aktiviteter kommer att ske succesivt framöver.
Behöver ni inför kommande säsong nya t-shirt, vimplar eller flaggor så kontakta vår
v. ordförande Pia på mail, pia.fredriksson62@gmail.com

Lillemor Billig, en av redaktörerna på Varvet

