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Kallelse till årsmöte Vänföreningen
Härmed kallar Skonaren Isoldas Vänförening till
årsmöte den 14 juni 2007 kl. 15.00 ombord på Isolda
(Gotenius varv på Ringön). Dagordning enligt följande:
1. Mötets öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Val av mötesordförande och sekreterare
4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
5. Fråga om mötet är behörigt utlyst
6. Föredragning av styrelsens årsredovisning
7. Föredragning av revisionsberättelsen
8. Fastställande av resultat- och balansräkning
9. Beslut om resultatdisposition
10. Beslut om ansvarsfrihet för
styrelsemedlemmarna
11. Val av ordförande
12. Val av styrelsemedlemmar och suppleanter
13. Val av revisor och revisorsuppleant
14. Val av valberedning
15. Fastställande av medlemsavgift
16. Övriga frågor
17. Mötets avslutande

Försommarfest ombord på
Isolda den 14 juni 2008
14 juni kl. 17.00 blir det en försommarfest
ombord på Isolda. Festen arrangeras av
Vänföreningen och Isolda Ekonomisk F.
Passa på att bjud med vänner och bekanta
som inte är med i någon av föreningarna. Vi
kommer att berätta om Isoldas spännande
historia och hur renoveringen fortlöper.
Ni kommer, till självkostnadspris, att få något
gott att äta & dricka. Lotterier anordnas på en
målning gjord och skänkt av Anders Lennvi.
Anmäl er via e-post lotta@isolda.com eller på
tfn: 031-563543
Hjärtligt välkomna!

Förslag till nya ledamöter skall vara valberedningen
tillhanda senast den 1 juni 2008.
Efter årsmötet är det en försommarfest ombord på
Isolda. Passa på att lära känna övriga medlemmar!
Anmäl er via e-post lotta@isolda.com eller på tfn:
031-563543.

Sofia Andersson, nyvald sekreterare i IEF (Isolda
Ekonomisk Förening), knackar rost, stålborstar
och funderar på nya idéer angående Isolda.
Till vardags bemannar hon handelsfartyg.

Gör Gunnar Silléns fina pappersmodell av
Isolda. Kan laddas ner från www.bildrum.se.

I september blir det en träff ombord på
Skonaren Ingo som ligger vid Klippan i
Göteborg. Vi kommer att få information
om deras verksamhet och erfarenheter.
Skonaren Ingo byggdes 1922 i Sjötorp.
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Isoldas nya däck på plats. Tänk att grön färg kan
vara så vacker! Jotun bidrager med färg. Peter
Ahlander har ordnat ett nytt kapell till livbåten.
Pryder verkligen sin plats.

Ventilerna i akterhuset går att öppna igen!
Byssan är nymålad utvändigt och invändigt.
Nu saknas bara kock , spis och matos!
Gotenius Varvs flytdocka i bakgrunden.

Gyllenborg Rigg
Jan Gyllenborg (Gyllenborg Rigg) är inbjuden på vår fest den
14 juni och har erbjudit sig att berätta om traditionellt riggarbete.
Jan har 30 års erfarenhet från riggbranchen och har riggat och
underhållit ett 30-tal fartyg. Bland annat barken Viking, fregatten
Jylland, briggen Tre Kronor, briggen Gerda och fullriggaren
Sörlandet. Jan har stor kännedom om segelfartygens historia,
vilket innebär historiskt korrekta arbeten. Vi hoppas att Jan har
tid att komma den 14 juni och berätta om Isoldas riggtyp med
hänsyn till hantering m.m.

Sofia Andersson, nyvald sekreterare i IEF (Isolda
Ekonomisk Förening), knackar rost, stålborstar
och funderar på nya idéer angående Isolda.
Till vardags bemannar hon handelsfartyg.

Den 3 maj 2008 bjöd på perfekt arbetsväder.
Nya medlemmar i vänföreningen arbetar med
underhållsarbeten. Vid arbetsdagens slut var
styrbordssidan vitmålad och fin!
Tekniska gruppen håller i arbetsdagarna där
frivilliga från både Vänföreningen och Isolda
Ekonomisk Förening ingår. Vill du vara med?
Kontakta Jonas Björkenfors 0707-348750.

