Verksamhetsberättelse för Omega 42 Sällskapet för 1998
Styrelsen har under året bestått av:
Ordförande: Ralph Mohlin
Sekreterare: Kjell Backudd
Kassör:
Hans Smedberg
Klubbmästare: Owe Hedberg
Kappsegling: Peter Ekström
Leif Krus
Dessutom har uppdraget som redaktör för Sällskapsbladet under året fyllts av Suzanna
Schotte.
Styrelsen har träffats för möten vid tre tillfällen under året.
Sällskapet har under året haft ett 40-tal betalande medlemmar.
Styrelsen har uppmuntrat skapandet av en Teknisk Kommitte under ledning av Lars-Olof
Nilsson, med deltagande av Bengt Therner och David Meltzer. Både Sällskapets
Ordförande och Sekreterare har deltagit vid olika möten.
Första uppdragen för Tekniska Kommitten har varit att utarbeta en teknisk beskrivning av
Omega 42 att föreläggas Svenska Seglarförbundet i samband med Sällskapets ansökan
om medlemskap I SSF, samt att skriva historiken kring båten. Kommitten fortsätter
därefter att insamla och utvärdera olika tekniska lösningar kring båten.
Styrelsen har tidigt under 1999 skrivit stadgar för Sällskapet. Dessa har bifogats ansökan
om medlemskap i SSF.
Fem båtar deltog i årets HIT kappsegling, efter traditionsenlig inbjudan från Saléns
Båtklubb.
Fyra båtar startade i Sällskapets Kräftkappsegling vid Ekholmen. Ytterligare deltagare
anslöt till Kräftätandet.
Styrelsen önskar härigenom tacka samtliga som deltagit i Sällskapets aktiviteter,
uppmuntrat med förslag till utveckling av Sällskapet, och slutligen framföra en
förhoppning om en varm och skön seglingssommar med förlig bris.

Saltsjöbaden 990418
Ralph Mohlin
Ordförande
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Konstaterades att mötet behörigen utlysts.
Föredragningslistan godkändes.
Kjell Backudd valdes till ordförande och Peter Ekström till sekreterare under mötet.
Hans Smedberg valdes att jämte ordföranden Kjell Backudd justera mötesanteckningarna.
Ordföranden redogjorde för styrelsens verksamhetsberättelse av vilken det framgick bl.a. att:
a) sällskapet hittills för 1999 registrerat drygt 40-talet betalande medlemmar.
b) sällskapets tekniska kommitté varit aktiv och skapat ett intressant tekniskt dokument under
ledning av Lars-Olof Nilsson.
c) sällskapets stadgar reviderats inför ev. medlemskap i SSF samt att en teknisk beskrivning
av båten framtagits.
d) sällskapet arrangerat samkväm bl.a. på Ekskär (kräftköret) och HIT-seglingen vid Malma.
e) Omega 42:ans historik förtjänstfullt dokumenterats under ledning av Bengt Therner
Kassören Hans Smedberg lämnade rapport över den mycket goda finansiella ställningen samt
tillhandahöll huvudboksutdrag. Den låga kostnaden för porto förklaras av RTC:s finansierande
medskick, vilket vann mötets gillande. Förslag väcktes att insamla E-postadresser.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet med acklamation.
Beslöts att anta de reviderade stadgarna sedan stadgarnas § 10 ang. rösträtt kompletterats så att
rösträtt endast tillkommer Omega 42 ägande medlem.
Medlemsavgift fastställdes till oförändrat belopp för 1999.
Styrelsen omvaldes för att inom sig bestämma vilka medlemmar som valts på ett resp. två år i
och med att mötet antog principen att välja ordförande jämte minst två ledamöter jämna år samt
minst tre ledamöter udda år. Revisor och revisors suppleant omvaldes.
Mötet utsåg Lars-Olov Nilsson och Suzanna Schotte att utgöra valberedning.
Beslöts att budgettera för 1999 enligt utfall-98 d.v.s. c:a 7.000 kr i intäkt och 5.000 kr i kostnad.
Beslöts att anta de av styrelsen föreslagna klassreglerna samt att söka medlemskap i Svenska
Seglarförbundet. Diskuterades internet och nätets möjligheter till informationsspridning t.ex. att
lägga ut den intressanta historiken över båten som presenterades vid mötet. Informerades om
HIT-seglingen den 5 juni samt den alltid så populära Ekskärsträffen den 14 augusti med
seglingsövningar startande kl. 12.00.
Styrelsen ombads att arrangera en höstträff på t.ex. Winjas som visats sig vara mest omtyckt.
Tekniska Kommitténs skrift biläggs nästa utskick samt läggs ut på Sällskapets hemsida. Bengt
Therner kunde informera om att Lidköpings Snickeri nu startar nyproduktion av 42:an.

Mötet avslutades med ett intressant föredrag av Andes Lewander från North Sails rörande Omega 42:ans rigg, olika
material och nya segelkonstruktioner lämpade för våra båtar.

Sällskapet på Nätet

Internet är en utmärkt kontaktkanal för ett sällskap som vårt. Problemet för styrelsen är att fylla vår
web-plats med vettig information.
Du som är intresserad av att hålla kontakt med sällskapet via E-post: skicka ett e-postbrev till
omega42@usa.net. Har du ett foto på din båt så mottas detta med glädje, antingen på papper eller
elektroniskt.
Vår adress är: http://hem2.passagen.se eller http://welcome.to/omega42. ( båda adresserna pekar på
samma web)

Gästbok
Vi har en gästbok som är öppen för alla. Skriv eller läs i den själv: gå in via hemsidan
http://welcome.to/omega42 och klicka på ”Läs gästbok”.

E-post till sällskapet
Adressen är omega42@usa.net

Kolla vantinfästningarna om du har en Isomat-mast!!
Vid årets vårrustning av båten (nr 57 Gemini) så kontrollerade jag antinfästningarna
v
i masten noga
avseende begynnande sprickor. Jag blev förskräckt när jag fann att båda de rostfria “nyckelhåls”beslagen var spruckna.
Efter konsultation med Benns så fick jag köpa “hasselfors-plåtar” för ca 180 kr som jag monterade i
stället för de spruckna.
Billig och enkel åtgärd om man gör det innan masttoppen har gått av ute till havs!
/Kjell Backudd

