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Arvika Motorbåtsklubb, Box 156, 671 24 Arvika 

www.arvikamotorbatsklubb.se 

Medlemsbrev Nr 1  juni  2012 

Rapport från årsmötet 
  
Tjugoen medlemmar hade hörsammat kallelsen till 
årsmöte den 28 mars på Viksgården. 
Verksamhetsberättelse för 2011, resultat och 
balansräkning samt revisionsberättelse upplästes 
och godkändes av årsmötet. Styrelsen beviljades 
ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.  
Då hela den sittande styrelsen meddelat att de 
avsagt sig styrelseuppdraget och inte ställde upp för 
omval, fick valberedningen bestående av Robert 
Henriksson, Lars Johansson och Evert Grundström 
ge förslag på namn till ny styrelse. Årsmötet valde 
då enligt nedan: 
Ordförande: Ove Lundström. Styrelseledamöter: 
Arne Löfgren, Gunde Carlsson, Leif Björnlod, Ulf 
Mörnesten och Magnus Thörnblad. Den nya 
styrelsen fick i uppdrag av årsmötet att arbeta 
vidare med att komplettera styrelsen med fler 
ledamöter.  
Årsmötet beslutade att medlemsavgifterna ska vara 
oförändrade för 2013. 
AM har vid tidpunkten för årsmötet 190 
medlemmar, 105 seniorer och 85 pensionärer. 
Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att fortsätta 
diskussionerna med ASS om en sammanslagning 
alt. bildandet av en ny båtklubb i Arvika. 
Årsmötet avslutades med att mötet tackade den 
avgående styrelsen för allt arbete som den utfört 
under det gångna året. Ett tack framfördes också till 
valberedningen för dess arbete inför årsmötet. 

Rapport från Blåsut. 
 

TACK alla ni som kom på de tre 
arbetsdagar vi haft på Blåsut under 
våren. Vi har fått gjort en hel del av 
underhållet på Blåsut. Den största 
förändringen är att vi nu har två 
toaletter med tömning av bil, så vi 
slipper hanteringen med latrintunnor. 
Vidare har det grusats på vägen upp till 
huset, parkeringen har delats av för att 
fler bilar skall få plats, sly har röjts 
m.m. Det finns mer att göra för den 
som har möjlighet att hjälpa till.. 
Kontakta då Gunde Carlsson som 
samordnar arbetena på Blåsut. Det har 
varit en mycket trevlig och positiv anda 
under våra arbetsmöten. TACK för Ert 
arbete på Blåsut.  Styrelsen 

Efterlysning 
 

Motorbåtsklubbens röjsåg saknas! 
AM är ägare till en röjsåg/trimmer som 
har kommit på villovägar. 
Vi är i behov av denna på Blåsut nu. 
Vet du var den finns, kontakta då 
någon  i AM:s styrelse 

Tipspromenader med korvgrillning! 
  

Under sommaren med start fredagen efter midsommar, den 29 juni och fem fredagar 
framåt, 6, 13, 20 och 27 juli, blir det tipspromenader med korvgrillning och kaffe. 
  
Starten sker från Västra Sunds hembygdsgård klockan 18.00 och ut till Blåsut. Detta är ett 
samarbete mellan Arvika Motorbåtsklubb och Västra Sunds hembygdsgille. 
  

Välkomna till Västra Sund och Blåsut! 
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Efterlysning! 
Vi behöver rekrytera kranförare i motorbåtsklubben. 
Du som är intresserad - ta kontakt med Claes-Göran Borg 070- 521 89 09 

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 mail-
adress så kan vi uppdatera eller lägga till din adress. 

Ökända grund ska bli kända 
Känner du till ett grund som är särskilt välbesökt? 
Då kan du vinna fina prylar.  
Det är Transportstyrelsens nya giv för att reducera 
dödsfallen till sjöss.  
 

I Strategi ”Säkrare båtliv” nämns insatser som bör 
påbörjas snarast. En sådan insats är förbättringar av 
sjökort och utprickning. Alla som har lokalkännedom 
inom ett område vet att det finns vissa grund som är 
särskilt välbesökta. Det är otillfredsställande att de 
med lokalkännedom ska kunna sitta på håll och räkna 
båtar som går på grund – särskilt då vi numera vet att 
människor skadar sig riktigt allvarligt vid sådana 
tillfällen. 2011 var det två personer som omkom i 
samband med grundstötningar. 
Därför satsar vi nu på att kartlägga de platser där flera 
båtar varje år går på grund. 
Lokalbefolkningen, SSRS besättningar, Sjöfartsverkets 
båtmän, JRCC, KBV och Sjöpolisen känner till sådana 
platser. Och den kunskapen vill vi gärna ta del av. 
Dessutom kommer vi att ta hjälp av den 
grundkännande allmänheten. Stockholm Radio har 
gjort en hemsida där vem som helst kan registrera 
positioner för dessa grund. Om du känner till ett grund 
som borde uppmärksammas – gå in på sajten   
www.ökändagrund.se 
Du kan även kontakta Stockholmradio på nummer 08-
50662270.  Det går också bra att skicka rapporter 
direkt till Sjösäkerhetsrådet. Svaren kommer att 
analyseras vartefter de kommer in. Och, i de fall det är 
möjligt, kommer åtgärder att vidtas i form av 
sjökortsrättelser, förändringar av utmärkningen eller 
information till allmänheten via hemsida. 
En jury bestående av representanter från 
Sjösäkerhetsrådet, Stockholm radio och Sjöfartsverket 
kommer att bedöma nivån av de inskickade förslagen 
och utse en segrare. Pris kommer att delas ut i form av 
programmet Seapilot eller båtsportkort. Aktiviteten 
startar den 1 juni och avslutas den 30 september. 
 

Arbetsdag  på Blåsut! 
Boka in redan nu i din kalender lördagen den 1 
september klockan 9.30 till ca. 14.00, så du inte 
missar vår arbetsdag i höst på Blåsut.  

Båtplats i småbåtshamnen i Arvika. 
Frågor angående båtplatser besvaras av Claes-
Göran Borg tel. 070-5218909. 

Styrelse AM 2012 
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, Evert Grundström, Lars Johansson 

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  
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