Nyhetsbrev 1/2018
Bästa medlem!
Seglingssäsongen 2018 på Kronbergsfjärden låter nog vänta på sig ännu några veckor. Men trots snö och is
händer det saker och ting på båt- och havsfronten.
Årsmötet hölls på Handelsgillet
Brändö Seglare r.f. höll sitt årsmöte den 29 januari på Handelsgillet, närvarande var 33 medlemmar.
Årsmötet beslutade hålla medlems-, hamn- och övriga avgifterna samma som föregående år. Protokollet
från årsmötet kan läsas på BS webbplats http://brandoseglare.fi/, efter inloggning.
Medlemsavgifterna har skickats
Fakturorna för BS medlemsavgifter skickades den 13 februari, också i år som pappersfakturor. Systemet
möjliggör fakturering till s.k. samlingsmedlem. Så om du från och med nästa år vill betala familjemedlems
eller annan medlems medlemsavgift i samband med din egen så meddela om detta per e-post till
kommunikation@brandoseglare.fi.
Båtplatser finns!
Tack vare den nya lättbåtspontonen har vi kunnat ordna några nya båtplatser och sålunda ökat BS
hamnkapacitet. Det finns några lediga båtplatser för år 2018. Ansök om båtplats på http://brandoseglare.fi/
under menyn Hamnen.
Förbundet lanserar ett mobilmedlemskort
Förbundet Segling och Båtsport i Finland (SBF) har lanserat ett mobilmedlemskort för sina medlemmar. Här
kan du läsa mera om kortet och medlemsförmånerna samt hur du laddar ner kortet till mobilen:
http://sv.spv.fi/teema/medlemsformaner/.
”Pipolätkä” den 4 mars utanför HSS
HSS inbjuder omnejdens seglingsföreningar till ”Pipolätkä” den 4 mars på skridskobana utanför HSS. Mera
information hittas här: http://helsinkisailing.com/event/pipolatkaturnaus/.
NJK inbjuder BS medlemmarna till en temakväll den 15 mars
BS medlemmarna är välkomna på temakväll med rubriken Långfärd torsdag den 15 mars. Teman är segel
och riggtrim för långfärdsseglare, elektronisk navigation och chartersegling i kubanska vatten. Man kommer
bekvämt till NJK via den nya metrostationen, Björkholmen. Mera information och anmälningar på länken
http://www.njk.fi/anmalan-till-temakvall-langfard-15-3-2018/.
*****
Det här nyhetsbrevet är skickat via BS medlemsregistret Skjulet/Suuli. Kolla dina kontaktuppgifter genom
att logga in med ditt medlemsnummer på https://suuli.spv.fi/#/login. Medlemsnumret kan beställas på epostadressen kommunikation@brandoseglare.fi.
Följ med aktualiteterna inom BS på webbplatsen http://brandoseglare.fi/.
Soliga vinterhälsningar i väntan på islossningen!
Infokommittén

