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Rapport från höstmötet
Höstmötet var i år den 13 november på Viksgården.
En rapport från sommarens verksamhet på Blåsut
lämnades och där de trevliga fredagskvällarna med
tipspromenad samt korvgrillning och kaffe med
dopp framhölls. De här kvällarna genomfördes i
sommar tillsammans med Västra Sunds
Hembygdsgille. Det framfördes också ett tack till
alla som kommit till Blåsut på våra arbetsdagar
under våren och hösten. En glädjande besparing är
övergången från latrintömning till den nya toaletten
på Blåsut som resulterat i en besparing på ca 5000
kronor för 2012.
Vidare rapporterades det om missade intäkter till
AM kassa, då det visade sig att AM:s representanter
i ”Krangruppen” är för få och därmed har
fördelningen av ”kranpengarna” från Hamnbolaget
till AM minskat. Det innebär att AM förlorar ca
25.000 kr för 2012. Då det är inkomster som vi
använder för att bedriva AM:s verksamhet under
året och det behövs fler till ”Krangruppen”
omgående, se nedan.
Årsmötet gav styrelsen för AM i uppdrag att
fortsätta diskussionerna med ASS om en
sammanslagning alt. bildandet av en ny båtklubb i
Arvika. Två möten mellan AM och ASS har hållits
under 2012. Det verkar dock som om intresset hos
ASS i dagsläget är svagt för att bilda en ny
båtklubb i Arvika. Diskussionerna fortsätter och vi
ser fram mot visst samarbete och förslag till
gemensamma aktiviteter finns. Nytt möte är
planerat under våren 2013.

Vidare gjordes val av nya representanter till
Hamnbolaget för år 2013. Valberedningens
förslag med Arne Löfgren, Rickie Axeland
och Ove Lundström valdes enhälligt.
Höstmötet tackade de avgående
representanterna från AM i Hamnbolagets
styrelse.
Ett tack framfördes också till sittande
valberedningen för dess arbete under 2012.
Val av ny valbredning gjordes och där
kvarstår Robert Henriksson och Evert
Grundström. En plats är dock här vakant.
Datum för årsmötet 2013 bestämdes till 27
mars kl 18.30 på Viksgården.
I slutet av mötet kom en diskussion igång om
hur vi kan få ett bättre samarbete med ASS
samt vad vi vill med Blåsut och vad
medlemmarna kan ställa upp med på Blåsut..
Det inkom ett antal förslag som styrelsen tittar
vidare på.
Ett tack framfördes till de medlemmar som
deltog på höstmötet och mötet avslutades med
kaffe och smörgås.

Efterlysning
Motorbåtsklubbens röjsåg saknas fortfarande!
AM är ägare till en röjsåg/trimmer som har
kommit på villovägar.
Vet du var den finns, kontakta då någon i
AM:s styrelse.

Viktigt - Efterlysning ! ! ! ! !
Vi behöver rekrytera kranförare och kranmedhjälpare i
motorbåtsklubben. Du som kan tänka dig att ställa upp för
klubben – ta kontakt med Arne Löfgren 070-6918610 eller
Gunde Carlsson 073-8018003 omgående, för ytterligare
information. Utbildning sker under våren.
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Mail-adresser!
För att effektivt få ut information till klubbens alla
medlemmar, är vi i behov av mail-adresser till alla i
klubben. I dag har vi ca. 90 adresser. Det saknas
med andra ord ett hundratal mail-adresser. Har du
inte fått någon information på din mail under våren,
kan det bero på att vi inte har din mail-adress eller
att den som finns är felaktig.
Gå in på hemsidan, www.arvikamotorbatsklubb.se
och skicka ett mail till ordförande med din mailadress så kan vi uppdatera eller lägga till din adress.

Arbetsdagar på Blåsut 2013!
På årsmötet den 27 mars på Viksgården, kommer vi
att bestämma vilka arbetsdagarna blir för året. Kom
på mötet och ta del av informationen.

Skall du på båtmässa under våren
– här kommer ett par förslag:
- Du kan åka till Båtmässan i
Göteborg den 9 februari.
Kostnad 395:- kr. Kontakta Wikmans buss på
tel: 0570-52034. Mer info på deras hemsida:
www.wikmanbuss.se

- Du kan åka till Båtmässan i
Stockholm den 9 mars.
ASS ordnar en bussresa till mässan i
Stockholm kombinerat med en Ålandstripp på
Birka Paradis. AM:s medlemmar är välkomna.
Avresa lörd. den 9 mars kl 06.00 från A:a
busstation. Åter sönd. 10 mars ca. 21.30.
Pris 1080 kr inkl inträde båtmässan.
Ytterligare info ring Norman på tel. 35041
eller 070-5535041. Anmälan senast 9 feb.

Om du är intresserad att vara med i AM:s styrelse,
kontakta då Robert Henriksson 0570-15191.

Ordförande, Ove Lundström
Vice ordf. & vice sekr. Arne Löfgren
Sekreterare. Leif Björnlod
Kassör. Irja Nilsson
Styrelseledamot. Gunde Carlsson, Ulf Mörnesten,
Magnus Thörnblad,
Styrelsesuppl. Rickie Axeland

Blåsut-kommite:
Gunde Carlsson, Maud Fredell, Irja Nilsson, Magnus
Thörnblad.

Fest/aktivitetskommite:
Robert Henriksson

Valberedning:
Robert Henriksson och Evert Grundström

Gott Nytt Båtår
önskar
Styrelsen

Båtmässa i vår!

En plats i AM:s styrelse.

Styrelse AM 2012
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Du kan åka till Båtmässa i
Fornebu, Norge den 13 – 17 mars.

Sjøen for alle 2013 arrangeres på Telenor
Arena, Fornubu, Oslo i tiden 13.-17. mars.
Åpningstider: Onsdag - fredag kl. 11-20,
Lørdag - søndag kl. 11-18
Priser NKr: Voksen 150:- , Ungdom . 75:-,
Familie 350:-, Barn under 12 år Gratis
Resa: Arvika – Fornebu ca. 17 mil med bil.

AM:s sponsorer 2012:
Westra Wemlands Sparbank, 0570-848 00 ” Vi finansierar Ditt båtköp” www.wwsparbank.se
B.R.A. Låsteknik AB, Arvika, 0570-174 87 ”Nyckeltillverkning, lås & larminstallationer”
www.låssmedenarvika.se
Arvika Elinstallationer, Arvika, 0570-184 60 ”En ny lampa eller ett nytt hus? Vi hjälper dig”
www.arvikaelinstallationer.se
Thomas Johansson Kran & Transport AB, Edanse, 070-554 24 28, ”Lyftet för alla!”
www.arvikakranbil.com
VVLBC – Västvämlands LBC, Arvika 0570-38600, Charlottenberg 0571-28760, www.vvlbc.se

