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KAMRATSKAP ÖRLOGSTRADITION SJÖFÖRSVAR

Kallelse till föreningens årsmöte
Samtliga
medlemmar
hälsas
lördagen den 12 mars kl.16.00
välkomna
till
Nyckelskolan,
Ekensbergsgatan 34 i Södertälje. Vi
kommer att hålla sedvanliga
årsmötesförhandlingar och avsluta
med smörgåstårta med något att
dricka och fika. Rösträtt gäller för
dem som betalt medlemsavgiften för
2011.
Använd det bifogade inbetalningskortet och betala de avgifter som
gäller för dig!






Medlemsavgift .............. 200: Fiskekort....................... 100: Båt avgift, sommar ....... 150: Båt avgift, vinter ........... 150: Förtäring vid årsmötet..... 70: -

Styrelsen kommer till årsmötet att
föreslå en del höjningar och justeringar av avgifter till kommande säsong samt även ovanstående avgifter
för verksamhetsåret 2012.
Kom och gör din röst hörd!
/Styrelsen

Värvningskampanj
Under Flottans Mäns Riksårsmöte
2010 ombord på M/S Romantika
framfördes önskemål från olika Lof
om hjälp med värvningskampanjer.
Det beslutades att en sådan kampanj
skulle genomföras men innan en
landsomfattande kampanj genomförs kommer några lokala tester att
genomföras. Detta beroende på
svårigheter att få fram relevanta
underlag. Då vi i Södertälje under en
tid kommunicerat med Riks kansli i
dessa frågor blev vi utvalda som en
av testföreningarna. Vi erhöll en
lista i form av en Excel fil, på
värnpliktiga flottister som bodde i
Södertälje området ca år 2000.
Denna lista har vi nu uppdaterat
medhjälp av Internet och har kvar
283 aktuella namn (en del finner vi
inte, en del har flyttat till andra
upptagningsområden).
Dessa 283 presumtiva medlemmar
har nu fått nummer 3/2010 av
tidningen FLOTTANS MÄN och
någon vecka senare skickade vi ett
personligt brev till dem med mer
information om Flottans Män Riks
och speciellt om Lof Södertälje.
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Vi hoppas att på så sätt kunna ge
flottister i Södertälje området en
extra ”knuff” så att de kommer sig
för att anmäla sig och bli
medlemmar i vår toppenförening.
Liknande kampanjer har ju tidigare
genomförts under ledning av bl.a.
Bertil Norström med mycket goda
resultat och vi hoppas att denna och
ev.
följande
landsomfattande
kampanj kan bidra till att öka vårt
medlemsantal.
I detta sammanhang vill vi också
påminna
om
den
stående
uppmaningen att varje medlem skall
försöka rekrytera en ny medlem om
året!!
Region Mitt 5-kampen
Detta år var det Nynäshamnsföreningen som arrangerade Region
Mitt 5-kampen på Muskö.
FM Södertälje ställde upp med ett
lag som bestod av Jörgen, Kenneth,
Anne samt Mia och alla med
efternamnet Sandås. Laget knep 2:a
platsen och vann gjorde FM
Stockholm.

Kenneth och Jörgen Sandås laddar på
Notholmen inför Region Mitt 5-kampen?

Notholmens projekt och underhåll
Några större projekt har inte
genomförts under året. De nya
toaletterna
har
varit
helt
funktionsdugliga under året och
dessutom fått taket färdigställt nu
under hösten.
Medlemsaktiviteten vid Femörefortet
Anders Höglund höll i en
medlemsaktivitet den 1/6 till
Femörefortet utanför Oxelösund. 14
medlemmar från FM Södertälje
guidades runt på Femörefortet av
dess ordförande Per Rödseth.

Hundar på Notholmen
Hundägarna måste bli bättre på att
hålla sina hundar kopplade och
respektera de medlemmar och dess
familjer som inte är vana med lösspringande hundar. Flera medlemmar har framfört denna vädjan till
styrelsen.
Foto: www.femorefortet.se

Medlemstidning för Flottans Män i Södertälje, nummer 1/2011
Sillfrukosten
Samma dag som vi höll Sillfrukost
på Notholmen så gifte sig Kronprinsessan Victoria och Daniel
Westling vilket uppmärksammades
med både flaggspel och vattensprut
av den förbipasserande båten Östanhav från Lidköping.

Kräftskivan
En av våra populäraste och mest
medlemsnärvarande aktivitet är
kräftskivan strax innan skolorna börjar. Det är naturligtvis alltid okej att
ta med sig vänner och bekanta på
våra aktiviteter på Notholmen.
Notholmen på vintern
Det går även att besöka Notholmen
på vintern! Bilden är tagen den 7
mars förra året.

Foto: Christer Norman

Midsommar
För ovanlighetens skull så hade vi
strålande väder vid Midsommarfirandet. Så pass bra att Tommy C
badade tillsammans med segeljollen.

Foto: Christer Norman

Valborg
Om vädret tillåter kanske vi även i
år blir ett gäng som åker ut till Notholmen i Valborgshelgen.
På Valborgskvällen som är en lördag i år, startar vi grillningen i god
tid på Notholmen och sedan tar vi en
promenad eller roddtur över till
Skansholmen som öppnar för säsongen denna kväll. Kl 20.00 brukar
brasan tändas och de brukar även ha
ett fyrverkeri samtidigt som färjan
"Karin" snurrar runt på fjärden.
Så ni som är intresserade - boka stuga eller kom ut över kvällen!
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Årsmötet 2010
Vid det förra årsmötet så tackades
Tommy Carlsson av som vice ordförande. Årsmötes leddes som tidigare
år av Johnny Schmidt som ledde
förhandlingen med bravur. Efter
mötet anslöt damerna och det förtärdes smörgåstårta med dryck som föreningen reducerat priset på.

Foto: Christer Norman

Styrelsen ser nu ut som följande.
Ordförande Thomas Westerberg,
v.ordförande Lennart Persson, sekreterare Jörgen Sandås, kassör
Christer Norman, ledamöter Anders
Westerberg, Buster Pärsson och
Kenneth Sandås samt som ersättare
Kjell Mårtensson och Jonas Karlsson.
E-mail adresser!
Ni som har en e-mail adress och inte
meddelat oss den kan sända den till
vår sekreterare Jörgen Sandås
sandas.jorgen@bredband.net. Då får
ni nämligen information om diverse
aktiviteter etc. på ett snabbare sätt!
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Grill ved
FM efterlyser grill ved då förrådet
på Notholmen börjar sina. Så du
som har ett bra tips om detta,
kontakta Anders Westerberg på
telefon 070-440 09 01.

