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Kallelse till årsmöte Vänföreningen
Härmed kallar Skonaren Isoldas Vänförening till
årsmöte den 13 juni 2009 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 13 juni 2009
13 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.
Anmäl er via e-post: sekreterare@isolda.info
eller på mobil: 0709-701978.
Hjärtligt välkomna!
På internet hittade vi följande i en tidning från
Wales. Bilden är från 50-talet och visar Isolda
förtöjd intill Menai Bridge (förbinder norra delen
av Wales med ön Anglesey).

Förslag till nya ledamöter skall vara valberedningen
tillhanda senast den 1 juni 2009.
Efter årsmötet är det en försommarfest ombord på
Isolda. Passa på att lära känna övriga medlemmar!
Anmäl er via e-post sekreterare@isolda.info eller på
mobil: 0709-701978.

.
Margareta Romander (ordförande i Isolda Ek. förening)
och Lennart Sandell (ritningsansvarig) på inspektionsrunda
ombord. Isoldas originalpropeller i förgrunden.

The 3 masted schooner Isolda moored alongside
quay of timber yard, Menai Bridge (Wales).

Utflykt till Vinga fyrplats

Isoldas traditionella
Julfest hölls den 6 dec.
Stämningen var hög
och julmaten var minst
lika god som året innan.
Tack vare Margareta,
Sofia och Lotta som
stod för tillagningen.
Calle fick den svåra
uppgiften att skära upp
skinkan vilket han löste
på ett galant sätt.
Ett hjärtligt tack till alla
som hjälpte till med
julfesten!
Styrelsen

Under våren planerar vänföreningen en utflykt till
Vinga. Priset kommer att vara 250:- per person. Vi
kommer bl.a. att besöka fyrtornet men framförallt ha
trevligt tillsammans. Vi återkommer snarast med
mer detaljerad information. Är ni intresserade
kontakta Sofia Andersson: Mobil: 0709-701978.
Mail: sekreterare@isolda.info

I boken Schoonerman skriven av kapten Rickard England (f.d.
ägare till skonaren Nellie Bywater - Englands sista , seglande
handelsfartyg) beskriver Rickard England ett möte med Isolda:

Isolda förtöjd utanför pålverket vid
Gotenius docka (bild från 2006).
Vi arbetar med att få en permanent
lejdare från dockan till Isolda.

Marknadsföring av projektet Isolda
En viktig funktion som vänföreningen har är att hjälpa till med att marknadsföra projektet
Isolda. Marknadsföring kan vara allt ifrån att sprida information om Isolda bland vänner och
bekanta till att hjälpa till vid mässor/utställningar med maritim anknytning där vi kan sprida
information om Isolda. Genom att värva nya medlemmar till vänföreningen får vi ett större
stöd i vår verksamhet och förhoppningsvis fler deltagare till våra arbetsdagar på Isolda.
.

Marknadsför projektet Isolda!

Är du medlem i någon förening/företag eller annan organisation som är intresserad av att få
en presentation av projektet Isolda? Vår projektgrupp kommer gärna och berättar om projektet
och Isoldas spännande historia. Kontakta Tommy Andersson mobil: 0708-970117.

