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EFTERLYSNING
I senaste numret av ÅMK-nytt

ordades en hel del om vikten av aktiva
medlemmar bade för att underhålla

och utveckla klubbandan och för att

underhålla våra materiella ting. Hus,
bodar, maskiner och vagnar kräver

ständigt underhåll och ibland större

reparationer. Vill du göra lite extra för

klubben så finns ett stort behov att fylla.

Har du speciella
kompetenser
som exempelvis
Svetskunnighet – gas
såväl som Tig och Mig,
Är
behörig elektriker
eller har
kunskap om hydralik
är dina tjänster extra
efterfrågade.
Så ta chansen och
gör nåt bra för
klubben

OMÄRKT
PRESENNING???
Lördagen den 31 mars städades förrådet där vi sommartid förvarar täckmaterial
och en del annat..
Där fanns en hel del
omärkta presenningar och en
del andra omärkta båtgrejer .
Titta in i Bakfickan/presenningförrådet och se om det
är något som tillhör dig.
Märk i så fall upp det tydligt
med namn och telefonnummer. Alla omärkta prylar
kommer att ligga på golvet i
förrådet några veckor till innan de slängs i containern.
Ta för vana att alltid
märka upp dina ägodelar
om de förvaras i våra gemensamma förråd.

VIKTIGA
DATUM I VÅR
2012-04-28		
Sjösättning I
2012-05-12		
Sjösättning II
2012-05-19		
Sjösättning III
2012-05-22		
Städdag VTS

(gäller alla som haft båt på
varvet under vintern)

2012-05-26 17.00
Sjösättningsfest
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Boka in 30 juni-1 juli

Förtroendevalda i ÅMK för 2012
Styrelse

Ordförande 			

Björn Green 		

ordforande@ambk.se

Hamnkapten 			

John Graham 		

hamnkapten@ambk.se

Kassör 				

Eva Lindeman

kassor@ambk.se

Sekreterare 			

Viktor Tullgren

sekreterare@ambk.se

Övrig ledamot/ IT-ansvarig

Per Ljungberg

itansvarig@ambk.se vice

Ordförande 			

Kjell Dike 			

viceordforande@ambk.se

vice hamnkapten

Johnny Rickardsson

vicehamnkapten@ambk.se

vice Sekreterare 			

Anders Stegen		

vicesekreterare@ambk.se

Vill du nå nån av oss i styrelsen går det bra att maila. Kvällar då det är Styrelsemöte i ÅMK kan ni oss på telefon 086698046 (se kalendarium )

Övriga funktionärer
Varvschef 				

Crister Henriksson

varvschef@ambk.se

Sekreterare i VTS 		

Ann Melin			

vts-sekreterare@ambk.se

Intendent 				Damian Nordström

intendent@ambk.se

Klubbmästare			Damian Nordström

intendent@ambk.se

Klubbmästare			Anette Adermark		klubbmastare@ambk.se
Revisor 				Barbro Eriksson
Revisor 				Tony Aigner
Revisorssuppleant 		

Ludvig Tullgren

Valberedning			Johnny Rikardsson
Valberedning 			

Andreas Hindenburg

Kalenderaium 2012
2012-04-03 18.30 			

Styrelsemöte ÅMK

2012-04-04 18.00			Styrelsemöte VTS
2012-04-17 19.00			

Vårmöte ÅMK

2012-04-28				Sjösättning I
2012-05-02 18.00			Styrelsemöte VTS
2012-05-08 18.30 			

Styrelsemöte ÅMK

2012-05-12				Sjösättning II
2012-05-19				Sjösättning III
2012-05-22				Städdag VTS
2012-05-26 17.00			Sjösättningsfest
2012-06-04 18.30 			

Styrelsemöte ÅMK

2012-06-07 18.00			Styrelsemöte VTS
2012-08-21 18.30 			

Styrelsemöte ÅMK

2012-09-04 18.30 			

Styrelsemöte ÅMK

2012-09-05 18.00			Styrelsemöte VTS
2012-09-11 19.00			

Höstmöte ÅMK

2012-09-18				Bockplock

Pubkvällar på
Ligna

Den första fredagen i varje månad under tiden
oktocer till april är det pubkväll i vår systerklubb
Ligna.
Alla ÅMK- medlemmar är välkomna. Låt
sorlet från båtkamraternas skrönor om sommarens
äventyr bryta vinterns tystnad. 		
Passa också på att testa ölet med Lignas egen
etikett.
Vinter-Säsongen har haft sin sista träff men
välkommne till hösten.

2012-09-22				Upptagning I
2012-10-02 18.30 			

Styrelsemöte ÅMK

2012-10-02				Bockplock
2012-10-03 18.00			Styrelsemöte VTS
2012-10-06				Upptagning II
2012-10-09				Bockplock
2012-10-13				Upptagning III
2012-10-20				Städdag VTS
2012-11-02				Ostfest
2012-11-06 18.30 			

Styrelsemöte ÅMK

2012-11-07 18.00			Styrelsemöte VTS
2012-12-04 18.30 			

Styrelsemöte ÅMK

2012-12-05 18.00			Styrelsemöte VTS

		

Snabb hjälp och låga premier

Så svarar våra kunder om varför de valt Svenska Sjö båtförsäkring.
En annan fördel är att vi jobbar enbart med båtförsäkring. Kanske är
det just därför vi har runt 50 000 nöjda kunder. Som alla har en sak
gemensamt. De bryr sig om sina båtar. Precis som vi.

Kolla våra låga premier på www.svenskasjo.se
Eller ring oss på 08 541 717 50. Kan det vara enklare?

En påminnelse
angående Miljön
Tänk på att lägga avfall på rätt ställe. Hamnar avfall i containern som inte får kastas där, innebär det ökade kostnader för
klubben och i förlängningen för dig.
I stora containern

på planen skall alla torrsopor dumpas såsom trävirke, metallskrot, mattor, tomdunkar/burkar m.m. men
absolut inte el-prylar, el-kablar, lysrör eller dunkar/burkar innehållande färg, olja eller lösningsmedel.

Lösningsmedel - spillolja

Ev. innehåll av detta ska tömmas i miljöstationens två fat och därefter kan dunk/burk dumpas i containern. Släng inga tomdunkar i miljöstationens kärl.

Oljefilter

Det finns ett speciellt kärl för begagnade oljefilter.

Start och förbrukningsbatterier för båt (och bil)

Ställ inte uttjänta batterier i miljöstationen. Säljare av startbatterier är skyldiga att ta emot förbrukade
batterier utan kostnad och där ska de hamna och inte i miljöstationen. Här finns dock en holk för
småbatterier.

Elskrot

Allt med sladd och en hel del annat som är att betrakta som el-prylar har också en egen container i
miljöstationen.

Lysrör

En behållare för begagnade lysrör finns också på miljöstationen

Aluminumburkar och Pet-flaskor

Under sommarsäsongen står en behållare för aluminumburkar och Pet-flaskor på bryggan. Panta era
burkar eller släng dem där.

Matavfall och “hushållssopor”

Under sommarsäsongen finns tre styck soptunnor på bryggan. Tänk på att de kan bli överfyllda snabbt,
så släng gärna sådant som hör hemma i den stora containern där. Vinterhalvåret hittar man avfallstunna på mellandäck.
					

Ligna Båt Klubb,

						Årsta Motorbåt Klubb och
						

Varvsföreningen Tanto Sjögård

