God Jul och Gott Nytt År alla medlemmar!
Året närmar sig sitt slut och vi kan se tillbaka på ett år som fortsatt påverkats av pandemin
men också en fin sommar- och båtsäsong att minnas, nu när julen nalkas.
Den här tiden på året präglas mycket av arbetet i styrelsen och kommittéerna med att göra
bokslut för året men också förbereda en ny båtsäsong. Nedan har vi sammanfattat några
aktuella frågor och händelser som kan vara bra att känna till och notera.
Information om vaktteckning 2022 mm
Styrelsen fick i uppdrag från årsmötet att utreda möjligheten att införa ett digitalt
vaktteckningssystem. I samband med Höstmötet presenterades ett förslag som mötet
beslutade om. Det innebär att vi fr.o.m. nästa år kommer att övergå till detta system.
I bifogat informationsbrev finns information om hur du bokar ditt vaktpass mm. Det kommer
att vara möjligt att boka vaktpass fr.o.m 30 januari – 20 mars. Därefter kommer Vaktchefen
att lägga ut resterande pass på de medlemmar som inte bokat.
Styrelsen har också beslutat att förändra vaktperioden samt på prov under vinterperioden
november till mars ge möjlighet att boka in ytterligare vaktpass på frivillig basis. Mer om
detta finner ni också i bifogat informationsbrev.
Årsmöte den 17 februari 2022
Årsmöte kommer att hållas torsdagen den 17 februari klockan 19.00. Vår förhoppning är att
vi i år ska kunna hålla detta fysiskt i klubbhuset men självklart kommer vi följa utvecklingen
och eventuella restriktioner p.g.a pandemin. Vi ber alla medlemmar att hålla koll på
hemsidan om vi måste ändra detta beslut exempelvis byta lokal, flytta fram eller genomföra
den digitalt.
Styrelse och kommittéer
Valberedningen jobbar nu med att ta fram sina förslag till årsmötet för styrelse och
suppleanter. Om du som medlem vill nominera någon, eller lämna intresse för att själv
arbeta i styrelsen, Hör du av dig till valberedningen. Du finner deras kontaktuppgifter på
hemsidan.
Styrelsen ska också tillsätta ett anta funktionärer och ledamöter i kommittéerna. Vi vet
redan nu att några funktionärer avsagts sig sitt uppdrag och står inte till förfogande för att
väljas om. De funktionärsuppdrag som vi ska tillsätta är följande:
Vaktchef, Klubbholmsfogde, IT-ansvarig samt att vi behöver förstärka Servicekommittén med
kompetenser el och bygg och snickeri. Är du intresserad av någon av dessa uppdrag mailar
du ordforande@uvb.nu.

Sjösättning 2022
Datum för sjösättning av kranbåtar är nu beslutade till 23 och 24 april samt den 30 april.
Sjösättningslistor finns i klubbhuset fr.o.m. den 10 april. Gemensam sjösättning av småbåtar
sker i år under en dag, den 23 april fr.o.m. kl. 09.30. Vi vill också än en gång påminna om att
alla båtar måste vara biocidfria eller skrovrena för att sjösättas. Vi har fått information från
Macs Marine om att man ligger lite efter i saneringsarbetet och att det återstår några båtar
innan den första etappen av beställda båtar är klar. Man ser dock inget bekymmer att hinna
jobba ikapp så att alla som beställt tjänsten i god till ska hinna färdigställa sin båt. Om du har
några frågor ber vi dig ta direkt kontakt med Macs Marine,
Avslutningsvis vill vi i styrelsen tacka för ett fint samarbete under året och önska er alla en
riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Styrelsen

