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VINDÖGAT — för oss som seglar Vindö 

Kära medlemmar  
 
Vi var inte så många på årsmötet, 23 st, men 
vi hade väldigt trevligt. Eftersitsen bjöd på 
en räkfrossa av en sällan skådad kvalité. 
Vana västkusträkätare hördes smacka lätt 
lyriskt! Att snaska i sig dessa kalorifria deli-
katesser i trevliga människors sällskap är en 
njutning som du inte borde missunna dig. 
Tänk på det till nästa år!  
Och tack för årets arrangemang, göteborga-
re!  
 
Den formella delen av årsmötet bjöd inte på 
några överraskningar, vi i styrelsen blev 
omvalda men med en ny sekreterare, Åke 
Eriksson (Vindö 40). Välkommen i gänget 
Åke!  
Tack ni andra för fortsatt förtroende. 
 
Inledningstalaren, Björn Kempe från Vindö-
marin, blev sjuk men kunde med kort varsel 
ersättas med Ingemar Martinsson och Gösta 
Karlsson, båda med ett förflutet på 
Vindövarvet. Stort tack till herrarna som 
kunde ställa upp på direkten! Vi fick en sak-
kunnig guidning i hur man sköter sitt teak-
däck och jag fick lära mig mycket nytt. 
Först nu vet jag hur jag ska sköta, reparera 
och underhålla mitt teakdäck. När hörde du 
om brunsåpa sist? ( se bl.a. www.cleasson.
se och www.martinssons-batbyggeri.se) 
 
Huvudnumret på årsmötet blev ändå Håkans 
presentation av hemsidan och våra nya med-
lemsartiklar. Håkan fick mycket beröm för 
sitt arbete med hemsidan, ett beröm som ska 
delas med Göran Grönskog som drog igång 
detta arbete. Jag tror att den nya hemsidan 
är avgörande för klubbens framtid. Vi kan 
nu på ett modernt sätt kommunicera med 
medlemmar och andra intresserade och 
dessutom lägga ut information om båtarna 
så att den når alla. Än en gång: Stort tack 
Håkan och Göran! 

 
 
Den nya hemsidan medför, käre medlem, att 
alla kan hjälpa till att bygga upp den kun-
skapsbank som det finns obegränsat utrym-
me för. Det medför också att du kan gå in 
och diskutera olika lösningar och alltså bi-
dra till att föreningen blir mer livaktig. För-
utom att det är trevligt och lärorikt så bidrar 
vi till att förlänga livet på båtarna. Win-Win 
s.m.s. 
 
Den nya hemsidan är inte en färdig produkt; 
se Håkans artikel här intill. Den är sjösatt 
men mycket arbete återstår. Och en fördel 
med nätet är ju att alla når det, var du än 
finns. Det innebär också att den som tycker 
att detta är trevligt med denna typ av arbete 
ska anmäla sig till oss i styrelsen så ordnar 
vi en arbetsuppgift. Man måste inte vara en-
sam och man måste inte heller vara en aktiv 
vindöseglare, det finns många sätt arbeta 
med detta på.  
 
I år har vi ett mycket bra program tycker 
jag. Höstträffen blir gemensam för hela 
klubben och går av stapeln på Vindömarin, 
mer detaljerat program följer i höstnumret. 
Men pricka in det redan nu.  
Här på ostkusten har vi ändrat mötena till 
sjöss så att vi inte tar någon anmälan och 
inte heller ser vi till att någon i styrelsen är 
där. Det är mer som ställen där vi träffas, 
den som kan och vill. Enklare och med väl-
digt liten praktisk skillnad. Men jag vill att 
ni observerar att vi till vårträffen har möjlig-
gjort att ni kan komma landvägen. Det finns 
en brygga nära Tallholmen och övernatt-
ningsmöjligheterna är flera. Men det kräver 
förståss att ni hör av er. Hoppas nåt passar! 
 
Lycka till med vårrustningen    
 

Ulf M.    

   Ordföranden har ordet      Av Ulf Mejhert, S/Y Amanda 
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VINDÖ YACHT CLUBS ÅRMÖTE 2010  
  
Efter den årliga obligatoriska rundvandringen på båtmässan, drog vi oss till årsmötes-
lokalen. Innan mötet bjöds det på kaffe med utlovad vindökaka. Vi småpratade lite om våra 
båtar, och vad vi skulle göra med dom utöver den vanliga vårutrustningen. 
 Den utlovade föredragshållaren från Vindö Marin, hade tyvärr blivit sjuk. Styrelsen lycka-

des dock ragga upp två veteraner från det gamla Vindövarvet som kunde svara på våra frå-
gor. Mest handlade det om teakdäck.  
 Sedan när mötet kom igång, så diskuterade vi den nya hemsidans utformning en hel del. 
Men även almanackans varande eller icke varande togs upp. Därefter visades alla nya artik-
lar som vi kan köpa med Vindöloggan på. Allt från kepsar till tröjor och jackor. Det verkar 
vara fin kvalitet över lag på sakerna.  

 Den efterföjande 
"eftersitsen" blev som vanligt 
väldigt trevlig med många skratt, 
diskussioner och en frågesport. 
 Under kvällen delade vi på 8 
kilo jättegoda färska räkor med 
tillbehör till självkostnadspris 
som van-
ligt. 
  

 
Anna och Håkan  
Schölin 

Ingemar Martinsson och Gösta Karlsson 
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PROTOKOLL 
 
Fört vid årsmöte med Vindö Yacht Club lördagen den 13 februari  2010 på Svenska mässan i 
Göteborg. Före årsmötet informerade  båtbyggarna Ingemar Martinsson och Gösta Karlsson, 
tillika hedersmedlem i föreningen, om däck och däcksreparationer m m.  
 

1.   Ordföranden Ulf Mejhert öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

2.   Till ordförande för mötet valdes Ulf Mejhert. Agneta Eriksson valdes till sekreterare 

för mötet.  

3.   Dagordningen godkändes. 

4.   Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Ulla Hjalmarsson och Håkan 

Sahlberg.  

5.   Röstlängd upprättades. 22 medlemmar deltog i mötet.  

6.   Mötet ansågs vara behörigt utlyst. 

7.   Styrelsens förvaltningsberättelse för 2009 föredrogs och godkändes. 

8.   Revisorernas berättelse för 2009 föredrogs och godkändes. 

9.   Balans- och resultaträkning för 2009 föredrogs och godkändes. Underskottet på 

14.664 kr kommenterades. Det härrör sig till dels kostnader för årets kalender, dels 

satsningar på den nya hemsidan samt en del materialinköp. 

10. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna årets förvaltning.  

11. Efter diskussion beslöt mötet höja årsavgiften till 200 kr för år 2011, vilket skulle ge 

möjlighet att ge ut en ny kalender 2012, under förutsättning att det är god tillgång 

på bilder. I första hand måste klubben nu satsa på att utveckla hemsidan.  

12. Val av styrelseledamöter och suppleanter: omval av Ulf Mejhert, ordförande, Ulf 

Hjalmarsson, kassör, Håkan Sahlberg och Göran Grönskog, ledamöter,  samt Robert 

Sparre och Matts Forsman, suppleanter. Nyval av Åke Eriksson, sekreterare.                

13. Val av revisor och revisorssuppleant: omval av Lars Lindberg och Agneta Eriksson. 

14. Tillägg till stadgarna: mötet beslöt göra ett tillägg som innebär att om föreningen 

skulle upplösas, skall återstående medel skänkas till Sjöräddningssällskapet (SSRS). 

Beslutet skall tas även på nästa års årsmöte (två år i rad).  

                                                                                                                             (Fortsättning på nästa sida) 

Protokoll från årsmötet 2010 
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(Fortsättning från föregående sida) 

15. Övriga frågor: 

Håkan Sahlberg visade den nya hemsidan, som är väldigt viktig för att kunna nå ut 

till alla medlemmar inte bara i Sverige utan även i de övriga nordiska länderna.  Hå-

kan informerade också om hur medlemmarna i fortsättningen skall beställa och be-

tala medlemsartiklar direkt från återförsäljaren, Vänerbrodyr, och vad som finns att 

tillgå. Genom detta förfarande slipper föreningen ligga med ett kostsamt lager.  

16. Ordföranden avslutade mötet.  

Vid protokollet 
Agneta Eriksson 
 
Justeras: 
Ulf Mejhert                   Ulla Hjalmarsson           Håkan Sahlberg 

Bilder från årsmötet 

Ordförande och sekreterare för årsmötet Vår kassör Ulf Hjalmarsson 

Försäljning av mössor och slipsar 

Ni som har betalat årsavgiften för 2010 kan sluta läsa här. Ni andra utgör ungefär 1/3 av 
medlemmarna. Var vänlig betala snarast! Observera att årsavgiften för 2010 är höjd till 150 
kronor. Plusgirokontot är: 184 45 35 - 3. Skriv gärna avsändare på inbetalningen.   Tack! 
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2010 års Vindöträffar 
Västkusten 

Vi på västkusten har planerat en vårträff den 5 juni på Hälsö i Göteborgs norra skärgård. 
Skull inte vädret vara det bästa, så har vi hyrt en liten lokal där vi kan träffas. (hyran är 500 
kr som vi delar på). Till er som inte har varit med tidigare, kan jag nämna att vi brukar ha det 
mycket trevligt på våra träffar. Det blir alltid mycket tips och idéer när vi tittar runt i våra bå-
tar. Allt från lacktipps till motorbyten. Mat och dryck tar var och en med sig. Det finns grill-
platser i gästhamnen där vi kan grilla tillsammans. Kommer man långväga ifrån kan man 
köra bil ända fram. Om ni åker bil och vill ligga över, så hör av er så kanske vi kan fixa sov-
platser. 
Gör gärna en anmälan till Håkan Schölin om ni kommer. 
Tel 031 – 56 15 66   mobil 0731 – 41 98 62 
 
Västkustens kräftskiva äger rum lördagen den 21 augusti. Även denna träff kommer att 
vara i samma lokal på Hälsö. Som vanligt tar var och en med det som ska ätas och drickas. 
Övrig info. se ovan. 
Väl mött Håkan 

Ostkusten 
Vårträffen 5-6 juni är detta år förlagd till Tallholmen som ligger lite NO om fyren vid Ko-
djupet utanför Vaxholm. Här förtöjer man tryggt mot brygga, oftast långsides och utanpå 
varandra som i många hamnar på Västkusten. Observera att norra bryggan är reserverad för 
VYC. Vår materialförvaltare Håkan kommer att vara på plats tidigt och ge anvisningar. 
Klubben som förvaltar holmen brukar ta ut en avgift på c:a SEK 100. På bryggan finns ett 
par bord med sittplatser och en grillplats. Som vanligt varvar vi trevligt umgänge med ett 
stort utbyte av erfarenheter om underhåll av våra båtar. Till den här träffen skulle vi önska en 
indikation om er avsikt att komma  samt också specifika frågor så att vi kan vara väl förbe-
redda. Skicka detta på mail till:  styrelse@vyc.se  så hanterar vi det på bästa sätt. 
 
Sommarträff planeras 17-18 juli på Björkskär en bit norr om Sandhamn. Ingen anmälan 
utan det är bara att komma och vi hoppas naturligtvis på bra väder här i yttre skärgården. 
 
Höstträffen blir 28-29 augusti i välkända Skomakarviken vid Lådna. Här förtöjer vi anting-
en mot berget eller mot skogen beroende på plats. Oavsett vilket finns bra platser för våra 
grillar. Kan noteras att här finns en av skärgårdens få borrade brunnar med dricksvatten som 
vid denna tid på året är riktigt bra. 

Vänern 
Vi tar en paus med träffen i år p.g.a. anledning, men kommer igen med en träff 2011 igen. 
Var? När? Ni som har era båtar i eller har tänkt er till Vänern nästa år, kom gärna med syn-
punkter till: Per Barthelson 0703-32 84 37  medl@vyc.se 

Teknikträff på Orustvarv 
Tillsammans med Vindö Marin planerar vi en träff hos dem lördagen 20 november. Varvet 
erbjuder sig att ställa upp med kunnig personal och vi medlemmar får chansen att få proffsi-
ga svar på våra frågor. Det är ett tillfälle som man inte bör missa om man har möjlighet att 
delta. För planeringen behöver vi så tidigt som möjligt få veta vilka som tänker komma. Se-
nare är det bra att ni meddelar frågeställningar i god tid så att genomgångarna blir så lärorika 
som möjligt. Vi återkommer senare på hemsidan med mer detaljer om tider,    (Forts. på nästa sida) 
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Vindö 22 ( med måtten 7,10 x 2,15, deplacement 1,5 ton, 22 kvm segelyta) lanserades unge-
fär samtidigt som Vindö 50 under andra halvan av 1960-talet. Vindö 22 kom att bli en lilla-
syster till Vindö 30. Både Vindö 22 och Vindö 50 ställdes ut på mässan i Göteborg. 

(Forts. från föregående sida) ...resvägar ev samkörningar och övernattningar mm. 
Beträffande samtliga aktiviteter kommer eventuell ytterligare information att meddelas i god 
tid före respektive träff. Framför gärna önskemål till:  styrelse@vyc.se 

Tema:     Vindö 22 

Vindö 22 med segelnummer 66 
 

Här kommer några bilder på min Vindö 22 med Segelnummer 66. 

  
 

Jag köpte båten den 10 januari 1981 av Einar Jensen. Einar Jensen var snickare på Vindö- 
varvet och byggde denna båt till sig själv. Under denna tid var det tre båtar som fick detta ut-
seende och i grund och botten är det en nedskalad Vindö 32'as överbyggnad. Jag kommer väl 
ihåg när vi var nere och köpte henne och skylten i båten - I am the captain of this ship and I 
have my wifes permission to say so - väl illustrerar att det var hustrun som styrde i den fa-
miljen. Vi tog hem båten via Göta kanal och kom till Uppsala i maj 1981. Fram till 1985 var 
Uppsala båtens hemmahamn. 1986 - 87 låg båten på land men har sedan dess haft Tyresö - 
TBK - som sin hemmahamn.  
  

Nu för tiden använts båten ca 10 dagar om året och är ett sätt att få ro.. När jag annars trans-
porterar mig i skärgården sker detta med en Gurami som har en 10 gånger högre marschfart 
än Vindön - men det är ett annat sätt att transportera sig.  
  

Båten är utrustad med en 7,5 hk Vire motor som fungerar bra men tid om annat kräver en 
varsam hand. Segelmässigt finns numera rullgenua och spinnacker. Spinnackern är ett flitigt 
använt segel på denna båt.   
  

Christophe Lovén 
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Bilder på våra vackra båtar 
 
Vi efterlyser fler bilder på Vindöbåtar av alla modeller för att kunna fortsätta med vår för-
hoppningsvis årliga kalender. Önskemål har också framförts att i våra presentationer av Vin-
dömodeller med data också förgylla dessa med vackra bilder. Vi uppmanar därför alla våra 
medlemmar att sända in tagna foton och också ta nya på era båtar, gärna under segel. Be era 
motorbåtsvänner att fara runt er seglande farkost och ta levande bilder både i med- och mot-
ljus. Maila bilderna till: bilder@vyc.se 
 

Fototävling 
 
För att stimulera fotografering av våra båtar utlyser vi en tävling detta år med fina priser. 
Leta i era arkiv och ta också nya bilder i sommar och skicka in till oss. En enväldig jury 
kommer att utse pristagare. Ni kanske har fina analoga bilder tagna med dia eller negativ 
film, kontakta oss så kan vi förmodligen fixa det. Adressen som ovan: bilder@vyc.se 
 

Nya Hemsidan 
 
Besök hemsidan regelbundet eftersom vi där försöker uppdatera meddelanden och nyhe-
ter kontinuerligt. Har ni minsta problem då ni navigerar på hemsidan så skicka ett mail till: 
styrelse@vyc.se så att vi kan hjälpa till med hanteringen och göra eventuella behövliga ju-
steringar och kompletteringar. Använd FORUM till tips och frågor. 
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Fortsättning (från Vindögat nr 19) på historien om Vindö 28/1 

”S/Y ESTHER” 

Söndag 15 november 2009 
Så var det dags för oss att resa västerut igen. Fortfarande kvarstår problemet med att resa och 
sedan flytta s/y esther. Jag räknade dock inte med att lyckas denna gång heller men dock fick 
vi äntligen täckt över båten med en presenning. Allt i hopp om att fördärvet av båten skulle 
om inte upphöra så i alla fall begränsas. 
 
Helgen medförde dock att Nu som först har logistiken med s/y esthers flytt ordnats. Så om 
inte snön blir allt för påträngande kommer hon flyttas före Jul till sin nya hemmahamn.  
 
Väl ute på exkursion i trakterna infann sig en upplysning om ännu en 28á som enl uppgift 
skulle ligga övergiven på land. Det visade sig att denna 28 fanns endast en kilometer från 
vårt hus och befunnit sig i fel element (på land) i drygt två år. 
 
Självfallet tog min nyfikenhet över, varför inte vara ägare till 2 fina Vindö båtar? Tja mark-
ägaren hittades och med denne ett namn på ägaren som ska vara bosatt ombord på en segel-
båt vid Strandvägen i Stockholm!! Han tycks uppenbarligen befinna sig ett par kvarter från 
där vi bor i staden. Samme uppgiftslämnare gav också vid handen att båten för ett par år se-
dan varit till salu för en Astronomisk summa. Återstår att se om detta pris modifierats under 
de gångna två åren. 

Mer om denna Vindö kommer troligen. 

Av Jonny Arksund, sonson till Carl Andersson 

 

VINDÖ-YACHT-CLUB;s nya hemsida 
hittar Du på www.vyc.se 
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Tack Jonny Arksund för 
att vi får ta del av dessa 
fina bilder på Carl An-
dersson m.fl. 

1928-40 Carl Andersson med okända mannar 1930 Sundsandviks Båtvarv—farmor 

Carl Andersson vid rodret 

AnnMari I 

1950 Carl Andersson o Viola IV 

1952 AnnMari II döps 

1975 Carl och KarlErik döper båt 

1958 Happy—Gunnar Engellau, 
Nötesunds Varv 

Happy Lady Ellen 
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VINDÖ 40  1976 
TILL SALU 

 
    Vindö 40, 1976,  
rullgenua, genacker, VHF, 
Skyllermarks laddn.kablar, 
solpanel i fint skick säljes, 
315 000:-. 
 
08-591 11 021, 
 
070-756 45 27,  
 
robert.sparre@telia.com 



VINDÖGAT. Nummer 20. Maj 2010. Sida 12  

VINDÖGAT — för oss som seglar Vindö 

Den nya hemsidan är sjösatt! Den flyter och behöver hjälp att segla!  

Göran Grönskog och Håkan Sahlberg har hjälpts åt att ta fram en ny hemsida. Att VYC skulle ta fram en ny 
hemsida beslutades på årsmötet 2009. Anledningen till en ny omarbetad hemsida är att en hemsida måste vara 
lätt att ändra och lägga in nya uppgifter på utan att för den skull vara alltför datakunnig. ”Man måste inte vara 
båtbyggare för att kunna segla!” Målet med underhållet av hemsidan är nådd. Alla som ska underhålla hemsi-
dan kan göra det med viss utbildning. Ansvaret ligger inte på en person utan det är idag flera personer som är 
inne och underhåller sidan. 
 

Hemsidan är inte färdig utan måste vara levande. 
 
Levande blir den genom din hjälp. Skicka in tips och gärna bilder hur dina lösningar på din Vindö ser ut. 

•     Idag är debatten stor om ex.vis septitankar. Hur har du löst det på din Vindö oavsett stor-

lek.? Skicka gärna in material. Så vi kan sprida budskapet vidare och hjälp varandra. 

•     Har någon en smart lösning på hur man monterar solceller utan att förstöra utseendet på 

båten? 

•     Länkar till leverantörer av skilda slag, lokala båtsnickare, motorverkstäder, båtel osv. Adres-

ser och www adresser välkomnas från hela landet på verkstäder som du kan rekommende-

ra. 

•     Det skulle vara mycket kul och få en flik som handlar om individuella båtar och deras seglat-

ser korta som långa. 

•     Detta kan vara några frågor som vi vill ha svar på! www.vyc.se är ett utmärkt ställe att kom-

municera detta på. 

•     Har du fler idéer skicka dem gärna till webmaster@vyc.se  

 

Under forum hittar ni en anslagstavla eller ett forum vars mening är att kunna diskutera och få tips om olika 
maritima frågor. Detta forum bevakas dagligen av styrelsen så att inte några oegentligheter dyker upp som kan 
skada vårt rykte eller kan ställa till med problem. Registrera dig som användare och var med på diskussionerna 
(Första gången klickar du på Register längst upp till vänster på sidan under Forum, fyller i uppgifterna och sät-
ter igång och kommunicera.) 
 
Hjälp oss hålla hemsidan levande och kom med förslag under tekniska tips. Den gamla hemsidan finns kvar 
som länk på första sidan men underhålls inte. De uppgifter som finns där kommer på sikt att föras över till nya 
sidan och den gamla hemsidan kommer att tas bort. 
 
Det vi fått på köpet är att samtliga inom styrelsen har fått nya email adresser som är funktionsknutna och inte 
personbundna. Ex,vis om Materialförvaltaren skulle bytas ut går mailen till mtrl@vyc.se till rätt person och är 
på det sättet inte personbundet.  
 

Gå in på www.vyc.se och kom med synpunkter.  
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Tidigare och kommande utgåvor av VINDÖGAT 

Nr 1. December 1998. (finns på hemsidan) 
Nr 2. Juni 1999. (finns på hemsidan) 
Nr 3. Januari 2000. (finns på hemsidan)  
Nr 4. Maj 2000. (finns på hemsidan) 
Nr 5. Mars 2001. (finns på hemsidan) 
Nr 6. November 2001. (finns på hemsidan) 
Nr 7. April 2002. (finns på hemsidan) 
Nr 8. November 2002. (finns på hemsidan). 
Nr 9. Maj 2004. (finns på hemsidan) 
Nr 10. Oktober 2004. (finns på hemsidan) 
Nr 11. Maj 2005. (finns på hemsidan) 
Nr 12. Oktober 2005. (finns på hemsidan) 
Nr 13. Oktober 2006. 
Nr 14. Maj 2007 

Nr 15. Oktober 2007 
Nr 16. Maj 2008 
Nr 17. Oktober 2008 
Nr 18. Maj 2009 
Nr 19. Oktober 2009 
Nästa nummer, 21, av VINDÖGAT  
planeras utkomma hösten 2010. 
 
Manus skall vara redaktionen tillhanda senast den 
15 September 2010, men kontakta gärna redaktören 
i förväg.  
 
Tidigare nummer av VINDÖGAT, äldre än två år,  
kommer att läggas ut på hemsidan; www.vyc.se.  

Vindö Yacht Club är en intresseförening för 
Vindöbåtarna. I föreningen ska medlem-
marna kunna utbyta tips och erfarenheter 
och få veta mer om båtarnas konstruktion 
och historia.  
 
Medlemsansökan med uppgift om namn, 
adress, telefonnummer, eventuell mail-
adress, båtens namn, båttyp, byggår och  
segelnummer skickas till; 
Per Barthelson,  
Rosenbadsgatan 5, 652 26 Karlstad. 
Telefon: 0703-32 84 37 
E-post: medl@vyc.se 
 
Blankett för medlemsansökan på sidan 15.  
 

Medlemsavgiften  är 150:-, för år 2010.  
Avgiften sätts in på postgiro 184 45 35-3.  
 
Medlemsbladet VINDÖGAT planeras ut-
komma två gånger om året. Gamla nummer 
av VINDÖGAT publiceras även på klub-
bens hemsida. 
 
Vindö Yacht Clubs hemsida finner Du på 
www.vyc.se. Hemsidan underlättar snabb 
och enkel kontakt mellan Vindöbåtägarna. 
E-postruta för köp och sälj m.m.  
Ansvarig för uppdatering och administra-
tion av hemsidan är: 
Göran Grönskog  
Mailadress; webmaster@vyc.se 

Vindö Yacht Club 

Redaktör för nummer 20 av VINDÖGAT; 
Annonser, tryck, distribution, medlems-
register 
Per Barthelson  
S/Y Pajazzo, Vindö 30, S-1416 
Rosenbadsgatan 5 
652 26 Karlstad 
Telefon: 0703-32 84 37. 
E-post: medl@vyc.se 

Eftertryck, ur VINDÖGAT, medgives förutsatt att källan anges. 

Redaktionen för nummer 20 av VINDÖGAT 
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Medlemsartiklar för att profilera VYC. 
 
De gamla artiklarna som VYC har haft har sakta men säkert sålts slut. Vi har ett fåtal tröjor 
kvar av udda storlek och vissa av de sålda artiklarna har kommit i retur på grund av att mate-
rialet har gått sönder. 
 
Målet med vårt nya sortiment av medlemsartiklar är kunna erbjuda våra medlemmar kvalita-
tiva varor till ett förhållandevis lågt pris. VYC skall inte tjäna pengar på förmedlingen. VYC 
vill inte ha ett lager av artiklar som så småningom blir omodernt eller inte är funktionellt.  
Detta var vår målsättning för medlemsartiklarna. Dock går inte alla målsättningar att uppfyl-
la. Vi har ett litet lager av vissa få utvalda produkter. Hattar, Kepsar, Vimplar, Klistermärken 
osv.  
 
Rutinerna för att beställa varorna är att maila till mtrl@vyc.se och ange önskade artiklar, e-
mail, adress och telefonnummer. ´Materialförvaltaren” tar hand om beställningen skickar be-
ställningen till leverantören och kvitterar även beställningen till medlemmen.  
Varorna kommer direkt till medlemmen från leverantören. Kassören hålls hela tiden informe-
rad om transaktionerna och skickar i sinom tid betalningsinstruktion till medlemmen via 
email. Kom ihåg att kostnad för frakt tillkommer på de angivna priserna. 
 
Sortiment och priser framgår av hemsidan. Det är det sortiment som finns idag och kommer 
hela tiden att vara under omarbetning. Vill du ha något som inte finns där skicka ett mail till 
mtrl@vyc.se så kan det kanske dyka upp något nytt. På samtliga varor kommer vårt emblem 
att broderas på. 
Det finns även möjlighet att brodera sitt eget och/eller båtens namn på artiklarna. 

 
                 
 
 
 

Gå in på www.vyc.se medlemsartiklar, titta vidare och skicka beställning till mtrl@vyc.se 

MEDLEMSARTIKLAR VINDÖ YACHT CLUB  
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Medlemsansökan till VINDÖ YACHT CLUB 
 

VYC har bildats som en intresseförening med Vindöbåtarna i centrum. I före-
ningen skall medlemmarna kunna utbyta tips och erfarenheter, samt få möjlig-
het att veta mer om Vindöbåtarnas konstruktion och historia. Vårt medlems-
blad ”Vindögat” kommer ut två gånger om året.  
 
Medlemsavgiften är 150 kr för 2010 och betalas till postgirokonto 1844535-3. 
Medlemsansökan skickas till Per Barthelson, som sköter medlemsregistret.  
 
Vi har diverse prylar till försäljning – tröjor, keps, slips, vimpel, dekaler. 
 
Om ni har idéer eller önskemål om föreningens verksamhet eller skulle vilja 
vara med och arbeta aktivt, så hör gärna av er till styrelsen! 
 
Ordförande                                    Sekreterare 
Ulf Mejhert                                      Åke Eriksson 
Tantogatan 3                                    Lindalsvägen 30 
118 67 Stockholm                            135 50 Tyresö 
Telefon 0706-84 49 11                    Telefon 08-712 41 54 
 
Kassör                                              Medlemsansvarig 
Ulf Hjalmarsson                              Per Barthelson 
Hjortvägen 2                                    Rosenbadsgatan 5 
187 36 Täby                                     652 26 Karlstad 
Telefon 08-756 92 12                      Telefon 0703-32 84 37 
 
 
Ja, jag vill gärna bli medlem i Vindö Yacht Club 
 
Namn .................................................................................................................... 
 
Adress .…………………………………………………………………………. 
 
e-postadress  …………………………………………………………………… 
 
Telefon ……………………………………….Båttyp ………...………………. 
 
Båtens namn ………………………………....Byggår…………...……………. 
 
Hemmahamn………………………………….Segelnummer…………………. 
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Ordförande  
Ulf Mejhert  
S/Y Amanda, Vindö 40 
ordf@vyc.se 
Tantogatan 3 
118 67 Stockholm  
Telefon 08-6211085. Mob. 0706-84 49 11 
 
Sekreterare 
Åke Eriksson  
S/Y Jenny, Vindö 40 
sekr@vyc.se 
Lindalsvägen 30 
135 50 Tyresö 
Telefon 08-7124154. Mob. 0707-727697 
 
Kassör 
Ulf Hjalmarson 
S/Y Odyssé, Vindö 50s 
kassa@vyc.se 
Hjortvägen 2 
187 36 Täby 
Telefon 08-756 92 12. Mob. 0706-776274 
 
Styrelseledamot ansvarig hemsidan 
Göran Grönskog 
S/Y Hvinda, Vindö 40 
webmaster@vyc.se 
Norrbackavägen 9 A 
192 69 Sollentuna 
Telefon 08-754 89 54. Mob. 0704-22 68 18 
 
Styrelseledamot materialförvaltare 
Håkan Sahlberg 
S/Y Eda, Vindö 40 
mtrl@vyc.se 
Torsgatan 75  
113 37 Stockholm 
Telefon 08-30 41 20. Mob. 0705-30 41 20 
 
Styrelsesuppleant valberedning 
Matts Forslund 
S/Y Solsken, Vindö 30 
supp2@vyc.se 
Rigavägen 4  
187 31 Täby 
Telefon 08-792 21 88. Mob. 0702-60 61 11 
 
Styrelsesuppleant valberedning 
Robert Sparre 
S/Y Freja, Vindö 40 
supp1@vyc.se 
Droppsta 152  
195 92 Märsta 
Telefon 08-591 110 21. Mob. 0707-56 45 27 
 

Revisor 
Lars Lindberg 
S/Y Kibon, Vindö 30 
revisor@vyc.se 
Bergsunds Strand 51  
117 38 Stockholm 
Telefon 08-669 15 89. 
 
Revisorssuppleant 
Agneta Eriksson 
M/Y Knubbis, Monark 585 
revisorssup@vyc.se 
Kungsladugårdsgatan 105B  
414 75 Göteborg 
Telefon 031-24 89 68. Mob. 0705-24 89 68 
 
Valberedningens ordf. kontaktperson ostkusten 
Anders Björck 
S/Y Merike, Vindö 50cc 
ost@vyc.se 
Gärdstuguvägen 32 
192 51 Sollentuna 
Telefon 08-35 55 63. Mob. 0707-931144 
 
Medlemsmatrikel, redaktör VINDÖGAT 
Per Barthelson 
S/Y Pajazzo, Vindö 30 
medl@vyc.se 
Rosenbadsgatan 5  
652 26 Karlstad 
Telefon: 0703-32 84 37. 
 
Kontaktpersoner 
Västkusten: 
Håkan Schölin 
S/Y Carmen, Vindö 40 
hakan.scholin@bredband.net 
Innegårdsvägen 66 
423 52 Torslanda 
Telefon 031-56 15 66. Mob. 0731-41 98 62 
 
Norrlandskusten: 
Kjell Westberg 
S/Y Lotta, Vindö 50 
Kastellgatan 17 
871 33 Härnösand 
Telefon 0611-201 59 
 
Bilder till kalender skickas till: 
Anna Schölin 
S/Y Carmen, Vindö 40 
bilder@vyc.se 
Innegårdsvägen 66 
423 52 Torslanda 
Telefon 031-56 15 66 

  

Vindö Yacht Clubs styrelse, samt klubbens övriga funktionärer 


