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Händelser första halvåret 2012
I slutet av januari dockade Isolda ut från Gotenius flytdocka. Varvet hade då utfört arbete på skrovet för ca
700.000 kr. Av de 44 kvm som skall bytas av bordläggningen återstår nu ca 8 kvm. Poopen har fått mantåg
runt om och en ny isolationstransformator har installerats. Allt under vattenlinjen blästrades och målades två
gånger. Carl-Erik Ahlgren har tillverkat och monterat dörrar till byssan.
I mars startade ett projekt med företaget Utbildningsrederi Strömstad AB och Arbetsförmedlingen. Under
ledning av Bengt Johansson används Isolda för utbildning i fartygsunderhåll. Detta ingår i ett paket som även
omfattar utbildning i navigation och maskin. Intresset för detta utbildningspaket är stort och just nu deltar 15
personer i utbildningen. Isolda Ekonomisk Förening har för detta ändamål investerat i ett värmesystem (så att
arbete kan utföras i lastrummet) och annan maskinell utrustning. Genom sponsorer har vi fått arbetskläder för
18 personer. Vi tycker att samarbetet med Bengt och hans kompanjon Björn (även ansvarig i byssan) är en
bra kombination för alla parter. De erbjuder ett bra utbildningspaket och samtidigt blir det arbete utfört på
Isolda. För 50 kr kan ni prova på Björns fantastiska eskapader i byssan (fisksoppan är en delikatess som slår
gamla sjömagasin med flera famnar). Prova på en god lunch – anmäl er innan på tfn: 0707506940!

Försommarfest på Isolda
9 juni kl 16.00
Passa på att bjud med vänner och bekanta
till vår försommarfest ombord på S/V Isolda.
Det kommer att serveras något gott att äta.
På begäran arrangerar vi igen vår spännande
poängpromenad med otroliga priser. Skrönor
och överraskningar under kvällen!
Kostnad 200:- per person

Anmäl er via e-post: sofia@isolda.info
eller på tfn: 0709-701978

Hjärtligt välkomna!

Isolda Ek. För. var med och arrangerade ArbetSams
årsmöte i Göteborg lördagen den 21 april. Ca 100
deltagare besökte Gotenius Varv, bogserbåten Sven
samt Skonaren Isolda. Efter besöket blev det en fin tur
med Färjan 4 till Stenpiren där Ångaren Bohuslän låg
och väntade. Bilden visar en av grupperna som besöker
Isolda. Tack till deltagare i utbildningspaketet på Isolda
och alla andra som frivilligt hjälpte till under dagen!
Margareta Romander och Bengt Johansson står framför
akterhuset. Tommy Andersson informerar alla innan de
släpps ombord. Trevliga besökare med många frågor!

Kallelse till årsmöte Vänföreningen
Härmed kallar Skonaren Isoldas Vänförening till
årsmöte den 9 juni 2012 kl. 15.00. Vi träffas 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

För er som ännu inte betalat
medlemsgiften i vänföreningen är
avgiften för 2012:
Enskilt medlemskap 200:- / år
Familjemedlemskap 350:- / år
Föreningar/ företag 1 000:- / år
Betalas till Plusgiro: 30 77 96-3

Meddela email-adress vid inbetalning
Tack för ert stöd till renoveringen av
Skonaren Isolda!

Vi behöver Mastämne!
Är det någon som har information om var det
kan finnas lämpliga ämnen till master kontakta:
Tommy Andersson på tfn: 0708-970117.
Dim. färdiga master: 24 m höga,
diam. nertill 500mm - upptill 400mm.

Förslag till nya ledamöter skall vara valberedningen
tillhanda senast den 1 juni 2012.
Efter årsmötet är det en försommarfest ombord på
Isolda. Passa på att lära känna övriga medlemmar i
vänföreningen!
Anmäl er via e-post sofia@isolda.info eller på
tfn: 0709-701978

Vad tycker ni - händer det något på Isolda? Jämför bilderna ovan. Den till vänster är från 2007 och den till
höger är från senaste dockningen årskskiftet 2011/2012. Ny plåt på maskinkappen, allt ”bra att ha material”
är bortrensat och poopen är nymålad.Tack vare ideelt arbete från Vänföreningen och Isolda Ek. Förening,
sponsring/ stöttning från Varvet och andra företag samt samarbetet med Arbetsförmedlingen har projektet
nu nått ett läge där vi bättre kan visa upp Skonaren Isolda. Kom på försommarfesten och ta del av projektet!

Projektet Isolda
Vi kommer gärna till föreningar / företag och berättar om skonaren Isoldas historia och den
pågående renoveringen av fartyget. Kontakta projektledare Tommy Andersson för mer info:
Tel: 0708-970117,
mail: tommy.andersson@isolda.info

