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Redaktör & ansvarig utgivare: Annika Hasselblad
Riddaregatan 59, 352 36 Växjö. Tfn 0470-488 28
E-post: annika.hasselblad@hss.se
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Varför skriver jag då detta? Ja, det är mycket enkelt,

äras de som äras bör! Detta hade aldrig fungerat
utan de människor som lägger ner åtskilliga
timmar av sin fritid för att detta ska fungera. De
här personerna gör det här arbetet utan ersättning
eller arvode i någon form. Man har som funktionär
inga specifika förmåner i föreningen om någon av
någon anledning skulle tro det. Jag vill med detta

rikta ett stort tack till er alla som lägger ner så många
timmar för att få hjulen att snurra i föreningen!

Vi som förening är beroende av att människor vill

engagera sig och känna att det är roligt att vara
aktivt deltagande. Just det här är en av våra
utmaningar i framtiden. Hur kan vi få människor
att vilja engagera sig i just vår förening? Det finns
ju många andra föreningar och mycket annat som
lockar på vår tid och vårt engagemang. Varför ska
man jobba ideellt när man har så mycket annat att
sköta? Just detta är nog inte unikt för oss utan för
många föreningar. Receptet är inte svårt att skriva
men svårare att genomföra, ju fler vi är som delar
på arbetet desto lättare är det för alla. Enkelt va?
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tankar kring det arbete som läggs ner i föreningen
och lyfta fram de ideella krafter som på olika
sätt gör det möjligt för oss att ha så fantastiskt
fina anläggningar som vi faktiskt har och som
vi medlemmar kan använda gemensamt och i
samförstånd. Vi har en förening med god ordning
och reda i alla led med alltifrån ekonomi till
bryggor och varv. Vi har en egenhändigt producerad
medlemstidning, vi har klubbens egen ö Bergö med
badflotte, bryggor och grillplatser och vi har ett varv
med möjlighet till sommar- och vinterförvaring. Vi
har arbetsbåtar som används i olika former, vi har
en sjöfartssektion som sjömäter och uppdaterar
sjökort, vi erbjuder utbildningar och vi har en
fantastiskt fin klubbstuga i Sjöborgen. Listan kan
göras längre men jag stoppar där bara för att visa
exempel på vad som händer i föreningen.
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Jag tänkte i årets sista ledare dela med mig av mina
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Åh vilket gäng!

LSÄLLSK

Ibland nämns det att det var annat förr, att det fanns
ett större engagemang och att fler ställde upp. Jag
vet inte vad som menas med förr men jag kan
tänka mig att det även då fanns eldsjälar som drog
ett stort lass och skötte mycket i en förening.
Vad som driver oss som är engagerade just nu är
olika för alla men sammantaget vill jag tro att
det är för att man tycker det är roligt. Vi har skoj
när vi träffas i såväl mötesrum eller för ett samtal
någonstans ute på våra anläggningar. Många av
oss har ett intresse i föreningsliv och tycker det är
roligt när alla bitar samverkar till en helhet.

Min önskan till er alla som känner att det kunde vara

kul att bidra med något eller känner för att engagera
er lite extra ska inte vara rädda för att höra av er.
Vi försöker uppmärksamma vad vi behöver hjälp
med i vår tidning, vi kanske inte kan hitta uppgifter
till alla precis på stubinen men vi är glada för allt
intresse.

Undrar ni varför jag engagerar mig? Jag tycker inte
man bara kan förvänta sig att komma till dukat
bord, jag använder våra anläggningar och tycker
därför att jag även kan försöka bidra på något sätt
till dessa. Jag tycker även det är riktigt kul med
föreningsliv och människor.
Väl mött på årsmötet i November.
Med vänlig hälsning,
Henrik Löfqvist
Ordförande HSS

Omslagsbild

Långbord på flytbryggan funkar också.
Det blev en fin avslutning på en härlig dag i lekens tecken.
Fotograf: Lars Bernhäll, 2014-08-16, efter Poker Run Junior
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HSS styrelse för 2014
Ordförande Henrik Löfqvist............................393 61
Vice ordförande Lars Nikell...........................74 20 47
Sekreterare Stig Langner....................073-437 23 75
Kassör Jörgen Hellerstedt..............................655 64

Ledamot Bengt Kjellsson......................0472-144 48
1:a Suppleant Jörgen Hultman.........................613 50
2:a Suppleant Per Eckerström..........................818 64

Funktionärer
Medlemsansvarig

Sjöfartssektion

Bengt Jönsson.............................................223 50

Varvschef - Evedal

Leif Eriksson...............................................394 12
Bitr. Attila Magyari.........................0761-45 93 29
Bitr. Benny Lundberg......................0706-62 60 95

Hamnchef/Bryggmästare - Evedal

Hamnchef: Gunnar Eikman ....................72 43 33
Bryggm. Karl-Johan Klang.........................647 44
Bryggm. Peter Thornström.........................819 78

Vaktchef/säkerhetssektion - Evedal

Fredik Arvidsson......................................77 75 83
Bitr. Johan Calmernäs.................................622 08

Stugfogde - Sjöborgen

Tomas Pettersson........................................626 06

Öfogde - Bergö

Sjöfartschef: Lars Nikell..........................74 20 47
Bitr. Lars Bernhäll.......................................696 65
Bitr. Thomas Krüger..........................0472-134 19
Bitr. Peter Thornström................................819 78
Bitr. Ulf Johnsson...........................0705-23 77 91
Bitr. Vakant

Båtchef

Jan Torgnysson............................................637 87

Segelbåtssektion

Ingmar Olsson.............................................638 12
Bitr. Torbjörn Herbertsson..........................485 84
Bitr. Jan-Erik Jonsson.................................940 59

Motorbåtssektion

Mats Hytter.................................................624 46
Bitr. Per Eckerström. .................................. 818 64

Barn/Ungdomssektion

Jörgen Håkansson.......................................276 95
Bitr. Anders Ivansson......................070-945 17 69

Annika Hasselblad..........................0706-28 48 93

Fredrik Aspgren................................. endast epost
Bitr. Erik Strand..............................0738-23 73 43
Bitr. Sandra Eriksson......................0762-08 65 52

Informationskommitté

Klubbmästare

Utbildningssektion

Per Eckerström. .......................................... 818 64
Redaktör UfH, Annika Hasselblad..0706-28 48 93
UfH, Mikael Ekström......................0705-66 76 41
Webb, Peter Thornström.............................819 78

Vill ni skicka e-post så gäller följande: fornamn.efternamn@hss.se

RS Kronoberg
Medlemsservice: 020-29 00 90
Stationstel./uppsyningsman: 031-761 42 96
Jourtelefon : 031-761 39 96
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Kallelse till HSS Årsmöte 2014
torsdagen den 20 november kl. 19:00
på Evedals Värdshus

Årsmötets dagordning
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Årsmötets öppnande
Årsmötets stadgeenliga utlysande
Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
Val av två justerare tillika rösträknare
Styrelsens verksamhetsberättelse
Kassaberättelse
Revisionsberättelse
Ansvarsfrihet för styrelsen
Fastställande av årsavgifter för kommande år.
Styrelsen föreslår oförändrade avgifter.
10. Val av ordförande och vice ordförande
11. Val av sekreterare, kassör och styrelseledamot
12. Val av två styrelsesuppleanter
13. Val av övriga funktionärer
Medlemsansvarig
Varvsansvariga
Hamnansvariga
Sjöfartssektion
Båtchef
Vaktansvariga
Stugfogdar Sjöborgen
Ö-fogdar Bergö
Klubbmästare
Informationskommitté
Segelbåtssektion
Motorbåtssektion
Barn- & Ungdomssektion
Utbildningssektion
14. Val av två revisorer
15. Val av en revisorssuppleant
16. Val av valberedning om tre personer, varav en sammankallande
17. Motioner till årsmötet.
(En motion inkommen, den finns i sin helhet på www.hss.se)
Motion 1 från HSS styrelse:
Differentierade priser på HSS Varv vid omotiverad långtidsförvaring
18. Övriga frågor
19. Mötets avslutande

Verksamhetsberättelse, ekonomirapport, aktuella avgifter och
inkomna motioner läggs ut på vår hemsida (www.hss.se) innan
årsmötet. Endast ett fåtal pappersexemplar kommer att finnas
tillgängliga på Årsmötet.
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Efter förhandlingarna bjuds alla närvarande på kaffe/te
och tilltugg, därefter kommer följande program:

Fotograf Lars-Olof Hallberg
visar ett bildspel om fågel- och
naturlivet och det planerade
Nationalparksområdet vid sjön Åsnen.

Kom och titta på vackra bilder och lyssna på
Lars-Olofs berättelse!
Efter föredraget:
Segelsektionens prisutdelning
Varmt Välkomna! HSS Styrelse

Fototävling
"Min bästa båtlivsbild från Helgasjön 2014"
Har du lyckats få några fina båtlivsbilder i sommar så skicka
gärna in dem till HSS fototävling senast den 15:e december.
• Bilden ska vara från båtsäsongen 2014.
• Bilden ska ha anknytning till båtlivet i Helgasjön
och dess angränsande farvatten.
• Max 2 bilder per medlem.
Vi gör ett collage av några av bilderna. Den bild som vinner får pryda framsidan
av UfH nr. 1-2015 och får också ett pris från Motorbåtssektionen.

Maila in ditt bidrag till Motorbåtssektionen!
E-post: mats.hytter@hss.se
Hälsningar, Mats & Pelle!
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GOTT PÅ SJÖN
av Charlotta Rahm

Pinnbröd Pizzastyle

3) Häll på vatten och gör en deg genom att
”massera” påsen.

Grillad korv med bröd i all ära, men det finns inget

som slår ett riktigt gott grillat pinnbröd. Det går
alldeles utmärkt att svänga ihop mjöl, bakpulver,
salt och vatten i en fryspåse och knåda ihop det till
en deg, för att sedan grilla det uppträtt på en pinne
över öppen eld. Eller så kan man göra pinnbrödet
pizzastyle och komma halvvägs till mathimlen.

4 portioner

5 dl vetemjöl
2 tsk bakpulver
1 krm salt
1/2 paket bacon
1 dl riven ost
1 1/2 tsk torkad oregano
2 dl vatten

Förr skulle man ha degpåsen innanför jackan för
att den skulle jäsa till sig lite före grillning, men
det går minst lika bra om inte bättre att förvara den
i kylväskan.

1) Blanda mjöl, bakpulver och salt i en fryspåse.

4) Rulla till korvar och ringla runt täljda grillpinnar
vid grillningen.

2) Hacka
baconet fint
och lägg det
och den rivna
osten i påsen.
Krydda med
oregano och
blanda igen.

Klubbtröjor
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Sweatshirt

T-shirt

Klubben har tagit fram
nya tröjor som nu går att
beställa genom att fylla i
beställningsblanketten på
baksidan av tidningen.

Paketpris: 350 kr
1 st. sweatshirt & 1 st. T-shirt
Sweatshirt: 300 kr
T-shirt: 100 kr

Sweatshirt finns i dam- och
herrmodell. På bilden ovan
visas dammodellen.
Herrmodellen är vidare i sitt
utförande.

Storlekar:
XS, S, M, L, XL, XXL & XXXL
Tröjorna lämnas ut på
Varvsstädningen våren 2015.
Se kommande UfH för datum.
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Beställning av HSS
klubbtröjor
Paketpris: 350 kr = 1 st. sweatshirt & 1 st. T-shirt

Sweatshirt Herr 300 kr
XS

S

M

L

XL

XXL

XXXL

Sweatshirt Dam 300 kr
XS

S

M

L

XL

XXL

XXXL

XXL

XXXL

T-shirt 100 kr
XS

S

M

L

XL

Skriv önskat antal i aktuell ruta
Jag vill beställa klubbtröja/or
Mitt namn är:_____________________________________________________________
Min adress är:_ ___________________________________________________________
_ _______________________________________________________________________
Mitt telefonnummer är:_____________________________________________________
Mitt medlemsnummer i HSS är:______________________________________________
Summa att betala in till HSS SENAST 2015-02-15:_______________________________ kr
HSS Bankgironummer: 5429-7403
Märk inbetalningen med "Klubbtröja", namn och HSS-nummer.

Beställningen skickas till: Bengt Kjellsson, Ryttarvägen 33, 342 33 Alvesta

