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Du har i din hand ett traditionellt Årblad, tryckt på papper. Gillet övergick till
internetåldern för flera år sedan med info per e-post och på vår web-sida. Flera
medlemmar har dock hört av sig och saknar ett papper att hålla i och ett brev på
posten. På årsmötet diskuterades frågan ivrigt efter Krullis Mattsons inledning.
Styrelsen beslöt därefter på detta sätt tillmötesgå även dessa behov. Vi försöker hålla
arbetet lätt och organisationen slank så redaktionellt är detta närmast en samling av
olika dokument som flera medlemmar redan läst eller vars innehåll är bekant. Här är
dock all info om året 2007 med Seaboysgillet (och lite om 2006).
All ny och aktuell info hittar du även på Gillets hemsida: www.seaboysgillet.org
Där kan du även smidigt lämna in förändringar i dina adressuppgifter. Det är i stort
den enda skyldigheten du har som gillemedlem – utöver att betala årsavgiften förstås.
Styrelsen tar även emot förslag och initiativ av andra slag. Kontaktuppgifter finner du
på hemsidan eller i bifogade medlemsförteckning.
För att förbättra styrelsens informationsgång till medlemmarna tar vi även upp
önskemål huruvida man vill ha medlemsinfo per e-mail, per post eller själv hämtar
den på hemsidan. Vi försöker hantera informationsspridningen så kundanpassat som
möjligt.

Bästa medlem i Seaboysgillet
I oktober ifjol stod vi som representanter för Seaboysgillet inför den stolta skaran av
jubilerande seapysar med det mycket angenäma uppdraget att uppvakta kåren på dess
60-årsjubileum.
Då kunde vi konstatera att Seaboysgillet består av dem som grundade kåren. Vi är de
som ordnat 10 och 20 års jubileum ja 30, 40 och 50 med . Vi är samlingen av alla de
seapysar som successivt lämnat plats för nya generationer i kårens ledning och dess
olika funktioner. Vi är numera kanske upptagna med förvärvsarbete och familjer men
våra hjärtan bultar fortfarande för sjöscouting och våra personligheter präglas av
ungdomligt leklynne och äventyrslystnad. Sammantaget präglas vi av något vi kallar
”sann seaboys-anda.”
För 30 år sedan grundades Seaboysgillet för att ”avgubba” kåren (en tid då stadens
ungdomsstöd var beroende av åldersprofilen) och för att ge äldre ledare ett forum utan
att behöva känna att man trampar någon på tårna.
I dessa dagar är vi mer av en resurspool – ett Seaboys’ Manpower . Men vi ser oss
även som traditons bevarare och som en garant för kårens fortlevnad. Vi fångar upp
seaboysandan i dess ursprungliga form: ännu finns grundare med och de som upplevt
det mesta av kårens 60 åriga historia. Inom Gillet erbjuds ett lättsmält program för oss
alla som har jobb och familjer men några gånger i året vill komma in och känna
atmosfären. Gillet för ett medlemsregister och sprider info om kåren och scouting till
sina medlemmar. Årligen ordnas årsmöte, lägerträff och höstträff samt därtill olika
spontana aktiviteter. Många av oss är även kårmedlemmar, av olika skäl, men helt i
andan ”en-gång scout - alltid scout”.
På högtidsdagen kunde vi gratulera kåren och dess ledning till en stark verksamhet
och ett digert medlemsantal. I kåren har under årtionden utvecklats och förvaltats ett
kunnande i sjömanstraditioner och sjömanskap som kanske kan kallas unikt. Därför
överräcktes till kåren en klassiker inom knopar och reparbeten: Ashley’s Book of
Knots. Den har utgjort en bibel för legendariske Tusse Dolk, han med shopen. Boken
överlämnades med förhoppningen att den kommer i flitigt användning och för att det
inte skall bli enbart teoretiska studier lovade vi att ställa upp med kursdragare och
instruktörer vid minsta vink från kårchefen.
Gillet kunde även på jubileet överräcka ett nytt vandringspris, Dinghyn, som åtföljdes
av följande statuter:
”Dinghy är beteckning för en jolle eller motsvarande lätt farkost som förs med på färd
för att underlätta landning vid otjänliga stränder och för utryckning och räddning
under färd. Dinghyn kan vara den som räddar liv eller den som är kontakten till land.
Vandringspriset Dinghyn utdelas till ledare eller jungman inom Sjöscoutkåren
Seaboys som uppfyller en viktig funktion utanför den egentliga kårledningen. Någon
som ställer upp, finns till hands och utför en väsentlig eller avgörande roll i någon
betydande aktivitet. En person som troget låter sig föras till okända stränder och där
får uträtta sin del av uppdraget: t.ex. sätta besättningen i land. Någon som finns med i
kulisserna, inte tar ledningen eller hörs och syns, men som trots det uträttar en betydande insats kåren till fromma. En erkänsla för den seapys som utför sin plikt och gör
sin uppgift på ett berömligt sätt utan att ha ett nominellt ansvar eller en synlig post.

Vandringspriset kan utdelas årligen vid kårens julfest eller motsvarande tillfälle och
beslut om mottagare tas av Skeppsrådet.
Namnen på dem som tilldelats priset graveras på mässingsplatta på priset och länder
ifrågavarande båda till ära och vördnad.
Priset förvaras på Skansen i prisvitrin eller på annan hedersam plats.
”DINGHY”: Trofast - sjöduglig – kapabel”
Personligen hoppas jag nu att varje gillemedlem hittar något i årets programutbud som
passar in. Målet är att var och en skulle delta minst en gång under året i något av
gillets evenemang. I den bifogade kalendern har vi markerat med fetstil de vi tror blir
bäst. Utöver de traditionella träffarna har vi i år bl.a. segling med s/y Navigator och en
Arcona 400 den 4.6. samt i augusti segling med s/y Seabreeze, kårens Vasa 360.
Önskar till slut alla en skön vår och förliga vindar. Välkomna med på gillets
evenemang.
Pär Mickos
Gilleordförande
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Ordförande Pär Mickos
Vice Ordförande
Mats Lindgren
Kassör
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Sekreterare Max Johansson
medlemsregister
Manuel Airava
web-master Migu Airava
medlem
Gina Grönholm
medlem
Nappe Molander

Protokoll fört vid
SEABOYSGILLETS ÅRSMÖTE
Den 7 mars 2007 på KFUMs lokal, Elisabetsgatan
Närvarande 18 gillemedlemmar.
1. Mötet öppnades kl. 18:15 av gilleordförande Pär Mickos.
2. Till mötesordförande valdes Tove Leuschel, till sekreterare Pär Mickos, till
protokolljusterare och tillika rösträknare valdes Henry Westerlund och Sven
Lehto
3. Mötet konstaterades stadgeenligt sammankallat och beslutfört
4. Föredragningslistan för mötet presenterades och fastställdes med en ändring
av punkt 14, där orden ”Övriga ärenden” ströks ur förslaget i kallelsen.
5. Styrelsen presenterade bokslutet, årsberättelsen och revisorernas utlåtande.
Mötet kompletterade årsberättelsen med några detaljer.
6. Bokslutet fastställdes utan ändringar.
7. Mötet beslöt bevilja styrelsen ansvarsfrihet.
8. Verksamhetsplanen och budgeten presenterades och fastställdes efter att
kårchefen invit att segla med s/y Seabreeze noterats i verksamhetsplanen.
9. På styrelsens förslag beslöts att ingen anslutningsavgift uppbärs och att
medlemsavgiften bibehålls på 10 € per medlem , 5€ för andra medlem i
samma båtlag.
10. Till Seaboysgillets ordförande återvaldes Pär Mickos.
11. Antalet styrelseledamöter fastställdes till nuvarande 7 plus ordförande.
12. Till styrelseledamöter omvaldes Gina Grönholm, Mats Lindgren, Migu
Airava, Nappe Molander, Max Johansson och Sonja Gummerus. Som ny
styrelsemedlem valdes Manuel Airava
13. Till revisorer valdes Patrik Wikström och Bosse Belfrage medan Peik
Björkvall valdes till suppleant för dessa.
14. Frej Mattsson höll ett inledande anförande om informationsgången till gillets
medlemmar varefter en ivrig diskussion uppstod. Mötet beslöt till slut att
styrelsen kan fortsätta informerandet till medlemmarna som förut.
15. Mötet avslutades kl. 19:45
Därefter bjöd Gina Grönholm på soppa och hembakt bröd medan kårchefen Jens
Hampf berättade om kårens informationsgång som övergått till SMS + websidan
och om sommarens kårläger samt även om ett nytt båtprojekt för segelsäsongen
2008. Avslutningsvis såg vi på foton från kårens 60-års jubileum och från
Utöseglatsen i februari 2006.
Pär Mickos
mötets sekreterare

Tove Leuschel
mötets ordförande

Granskat
Henry Westerlund
protokolljusterare

Sven Lehto
protokolljusterare

Av årsmötet den 7.3 2007 fastställd
Verksamhetsplan för Seaboysgillet 2007
Traditionellt program:
Maj-Juni: Seglats med Navigator
Juli-Augusti: Lägerträff på Lost 2007, Älgö
Augusti-September: Seglats med Seabreeze
September-oktober: Höstträff
Mars: Årsmöte
Övrigt program:
Möjlighet för midvinteraktivitet (i stil med Utö) utreds.
Hjälp med att föra vidare kårens traditioner (med kåren, tex
Seafellows julfest, reparbeteskvällar).
Utbyte med KFUM, Villingeryck eller dylikt.
Reparbeteskväll med Sorken för utlärande av
”handtagstillverkning”.
Övrig verksamhet:
Fånga upp ”yngre” medlemmar i samråd med kåren.
Information om kåren till Gillets medlemmar.

Budget
Evenemangen är i princip självfinansierande och
medlemsavgifterna används för att täcka post- och
informationskostnader, uppvaktningar och medlemsavgift till
Navigator.

Seaboysgillets kalender och evenemangsöversikt 2007
Här ser ni program utbudet för kåren vi har prickat ut de evenemang som berör gillet
eller är gille evenemang med tjockare text. Om ngt program intresserar tveka inte att
ta kontakt med styrelsen så kan mera information ordnas.

Maj
17-20.5
23
26-27.5
26-27.5
30.5

Skepparkurs teori + praktik
Macke Renlund 50
Roverscout och ledarskaba
Praktikseglats samt Skillhorst
Segelsäsongsöppning

Sjörådet

Gillets navigatorseglats
Gustav Ulander 65 år
HöNS regionseglats med Navigator
HöNS regionseglats med Navigator
Storfest, Tammerfors
HöNS regionseglats med Navigator
HöNS regionseglats med Navigator
Pentti Ajo 70 år
Navigatorseglats Skärgård 1
Navigatorseglats Offshore 1

Gillet

Navigatorseglats Offshore 2
Navigatorseglats Kustseglats 1 (Tall Ships Race)
På Rätt Köl
Navigatorseglats Kustseglats 2

Sjörådet
Sjörådet
Sjörådet
Sjörådet

Kårlägret LOST2007, Ekenäs
Gillets lägerträff, kl. 12:00
Gillets seglats med Seabreeze
Segelsäsongsavslutning

Kåren
Gillet
Gillet
Kåren

Förbundet
Kåren
Kåren

Juni
4.6
4.6
5.6
7.6
9-10.6
12.6
14.6
15.6
27.6-29.6
30.6-7.7

Distriktet
Distriktet
FS
Distriktet
Distriktet
Sjörådet
Sjörådet

Juli
8-19.7
20-29.7
27-28.7
30.7-5.8

Augusti
2-9.8
4.8
22.8

September
22.9

Henry Westerlund 80 år

Oktober
5-6.10

Gillets höstträff
Strömingsmarknadssträff (tisdag)

Gillet
UF

November
6.11
7.11
18.11

Buster Åkerblom 40 år
Håkan Fyhr 65 år
Håkan Lundström 60 år
Ljusstöpning
Basarförberedelser

UF
UF

December
Scoutbasar
Kårchefskaffe
Julotta

Distriktet
Kåren
Kåren

2008

Januari
7.1
11.1
21.1
26.1
26.1

Kiki Halla 60 år
Sixten Kortman 60 år
Patrik Wikström 50 år
Filip Hamro-Drotz 60 år
Frej Mattson 60 år

Februari
Mars
Gillets årsmöte
16.3
Kaj Lindgren 60 år

Gillet

MEDDELA OM ADRESSFÖRÄNDRINGAR TILL

sekreteraren@seaboysgillet.org

MEDDELA OM ADRESSFÖRÄNDRINGAR TILL

sekreteraren@seaboysgillet.org

Boka redan nu in följande evenemang i er kalender i väntan på mer information

4.8. Gillets lägerträff kl 12.00 på Älgö i Ekenäs skärgård
5-6.10 Gillets hösträff i Porkkala

Medlemsavgift för 2007
De som inte ännu betalat sin medlemsavgift för 2007. Betala gärna så fort
ni kan in den på Gillets konto Nordea 101530-209895. Använd referens
numret 123 så tar banken inga avgifter av Gillet. Avgiften är 10 euro per
medlem och 5 euro från följande medlemmar av samma båtlag.
Känner ni på er att tidigare år också är obetalda så betala in avgifterna på
samma konto och använd samma referens nummer.
Om ni är osäkra på vad ni betalat kontakta
Sonja Gummerus
sonja.gummerus@skandaali.com
040-5605898

Välkommen på kvällsseglats med Navigator
4.6.2007
Start kl. 18.00 från,
hemmahamnen, Kanalstranden 9
på Skatudden.
Utrustning enligt väder. Först till
kvarn... (max 12 platser)
Anmälningar senast 28.5 till
sekreteraren@seaboysgillet.org

