
Årsmöte den 17 mars 2022 i Omega 42 Sällskapet 

I år kunde vi äntligen ses fysiskt igen på årsmötet. Ca 25 medlemmar hade slutit upp i 

Näsbyvikens Båtsällskaps fina klubbhus. Dessutom deltog ett halvdussin medlemmar digitalt 

via Teams.  

De fysiskt deltagande bjöds först på gulaschsoppa med tillbehör. 

 
 

  
  

Därefter berättade Jesper Sannel från Hydrographica om deras specialsjökort i skala  

1:10 000 och översiktskort i skala 1:100 000. Han berättade också en del ytterligare om det 

märkliga agerande från Sjöfartsverket som dels medfört mycket betydande fel i de sjökort 

som produceras i det s.k. sjökortslyfter och dels om de hinder för utgivning av nya kort från 

Hydrographica som Sjöfartsverket ställt upp. Mycket har ju skrivits om detta i artiklar i 

båtpress och även i DN men situationen verkar vara ännu värre än vad som beskrivits där. 

Jespers råd var att inte köpa nya sjökort och att inte uppdatera elektroniska sjökort så länge 

nuvarande situation kvarstår. 

  



 
Jesper visar på skillnader mellan Sjöfartverket gamla och nya sjökort och Hydrographicas 

kort. 

 
Efter Jespers föredrag fanns möjlighet att köpa Hydrographicas sjökort till rabatterat pris. 

 



Själva årsmötet klarades av i raskt takt utan några större sensationer. Ekonomin befanns 

vara god och den långsiktiga trenden med alltfler medlemmar fortsätter. Under 2021 har vi 

haft 86 betalande medlemmar och 5 hedersmedlemmar vilket är fler än någonsin tidigare.  

Årsmötet fann ingen anledning att ändra medlemsavgiften som alltså kvarstår på 200 kr. Olle 

Lod avgick som sekreterare efter många år på posten (han uppger sig ha slitit ut åtminstone 

fyra ordföranden) och avtackades med en flaska maltwhisky. Ny i styrelsen efter Olle är 

Göran Edström. I övrigt skedde bara omval av nuvarande funktionärer. 

 

  

Olle Lod avtackas med en flaska  Glen Scotia Double Cask av ordförande Svante Wibom 

 

 
 

Göran Edström är ny sekreterare i styrelsen 



 

 
 

Rolf Gyhlenius Vandringspris tilldelades vår tidigare ordförande Lars G Karlsson för hans 

engagemang för att göra PR för klassen och hans flitiga och framgångsrika kappseglande 

med Omega 42 SWE 106 Oriole II. 

 

Text och foto: Göran Haglund SWE 303 Anandra 


