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Sekreteraren har ordet
All information sätts upp på anslagstavlor i ÖBK och finns även på hemsidan. Viktig information
skickas även ut via mail. Glöm inte att lämna din mail-adress till sekreterare eller matrikelansvarig.
Protokoll från styrelsemöten finns i Strand Hotell. Om Ni har frågor till styrelsen kontakta mig.
Vid förändringar som påverkar matrikeln, skickas skriftligen till:
Östertälje Båtklubb
c/o Berit Hjelm
Täppgatan 11 a
151 33 Södertälje
eller Mail
obk.info@home.se
bevakas av sekreterare
obk.matrikel@home.se
bevakas av matrikelansvarig
Gå gärna in på ÖBKs hemsida och sök information
http://obk.space2u.com eller
http://www.öbk.se/
Du kanske tycker att det är konstigt med en webbadress som innehåller bokstaven ö. För att kunna
använda www.öbk.se i dagsläget så behöver du antagligen ladda ner en plug-in till Internet
Explorer. Det är gratis och hämtas på: http://www.idnnow.com/index.jsp?lang=sv
Berit Hjelm

Pensionärer och andra vardagslediga ÖBK-medlemmar
Inga dagar är spikade för denna verksamhet. Anslag sätts upp i ÖBK samt i Länstidningen under
föreningsnytt. Information skickas ut till de pensionärer som har lämnat mail-adress till ÖBK.
Kontakta Lars Johansson, 550 62997 eller Gösta Löfgren, 550 183 21, om du har några frågor.
Lasse Johansson

SörmlandsKustens BåtFörbund (SKBF)
ÖBK tillhör SKBF som är ett förbund som ingår i Svenska Båtunionen (SBU)
Det är viktigt att båtklubbar tillhör en organisation som tar tillvara båtlivets intresse, när det gäller tex
indragning av fyrar och farleder, miljö, besiktning av båtar, mm.
Styrelsen för 2009 är:
Ordförande......................Ulf Rönnqvist, Södertälje BS
Kassör.............................Tony Lundberg, Hölö BK
Sekreterare .....................Berit Hjelm, Östertälje BK
MiljöJohn.........................Rohde, Grödinge BK
Ledamot ..........................Leif Andersson, Södertälje BK
Ledamot ..........................Sven-Erik Hult, Oxelösunds MBK
Svenska Sjö ....................Yngve Hurtig, Granuddens BK
Besiktning .......................Karl-Robert Setterberg, Södertälje BS
SKBF söker personer som kan ingå i valberedningen. Karl-Robert Setterberg ansvarig för besiktningar
söker en efterträdare.
Är Ni intresserad att ingå i valberedningen eller arbeta med besiktningar kontakta mig.
Berit Hjelm

Inför sjösättningen
Kom ihåg att märka era vaggor/stödbockar och pallvirke! Brickor finns att hämta i snickarboden.
Klubben ansvarar inte för eget material!

