Seaboys gillet redogörelse för verksamheten 2007
Seaboysgillet har under år 2007 hållit ett traditionellt program. Under året har det inte funnits några
större nya satsningar. Efter höstträffen ordnades det en web-baserad enkät där gillemedlemmarna
kunde komma med åsikter om höstträffens program och arrangemang.

Årsmöte
Årsmötet hölls i i KFUM:s lokal på Elisabetsgatan där ca 20 medlemmar deltog. Till
styrelseledamöter omvaldes Gina Grönholm, Mats Lindgren, Migu Airava, Nappe Molander, Max
Johansson och Sonja Gummerus. Som ny styrelsemedlem valdes Manuel Airava. Pär Mickos valdes
till styrelsens ordförande.
Till revisorer valdes omvaldes Bo Belfrage och Patrik Wikström, till supleant valdes Peik Björkvall
Medlemsavgiften för år 2007 fastställdes till 10 euro och vid fall av annan medlem från samma
båtlag bestämdes denna till 5 euro.
Som mötesordförande fungerade Tove Leuschel

Styrelsen
Styrelsen konstituerade sig 29.3 enligt följande:
Pär Mickos (ordförande), Mats Lindgren (vice ordförande, gilleseglatser), Sonja Gummerus
(ekonom), Max Johansson (sekreterare, och medlemsinfo), Mikael Airava (webmaster), Manuel
Airava (medlemsregister), Gina Grönholm (uppvaktningar och gåvor) och Nappe Molander
(gilleseglatser).
Styrelsen har sammankommit till 3 protokollförda möten under år 2007 och därtill haft några
rådslag i form av telefonkonferenser.

Möten och träffar
Navigatorseglats den 4.6. Gillemedlemmarna hade chansen att segla en kvällsseglats med
Navigator. 9 medlemmar deltog, Pär fungerade som skeppare.
Den traditionella lägerträffen ordnades 4.8 på kårlägret på Älgö i Ekenäs skärgård. 9 gillemedlemmar
deltog i träffen. Flera stannade till följande dag och fick uppleva ett genuint kårlägerbål.
Mage Björkvall, Peter Arppe med Pär som skeppare återupptog traditionen med att föra Navigator till
vinterupptagningen i Lovisa. Finaste höstsegling som gav mersmak.
Seaboysgillets Höstträff ordnades 5-6.10 på Porkkala lägergård. I år ordnades hösträffen igen på en
fredag med middag, bastu och kaveringar. Manu bjöd på en förträfflig middag och
surströmmingsfanatikerna fick också smaka på årets surströmming. På lördag morgon besökte vi
Porkkala sjöbevakningsstation där vi fick en öppen presentation om deras verksamhet. 22
gillebröder deltog och kåren representerades av kårchefen Jens samt John och blivande kårchef
Ted.
Utöver detta har gillemedlemmar deltagit i ljusstöpning, julbasar, kårchefskaffe, julottan.
Mage Björkvall och Egi Lindroos uppvaktade Fribytargillet på dess 25-årsjubileum den 27.10.

Vikingarna uppvaktades på sitt 90 års jubileum av gillet.
Gilleordförande deltog vid invigningen av den nya Scoutstationen i december 2007 och överräckte
Seaboys-ljus till FiSSc:ens personal.
Kulturgänget, bestående av de äldsta gillebröderna har fortsatt sina träffar med olika
sammankomster och aktiviteter under året.
Enligt tradition uppvaktades flera medlemmar som uppnått jämna tiotal, framförallt 50 åringarna.

Övrig verksamhet
Ett årblad i pappersform gjordes på våren. I övrigt har årbladet och annan info publicerats på Gillets
hemsida på internet. http://www.seaboysgillet.org
I huvudsak har gillets information distribuerats elektroniskt. Däremot har det för de viktigaste
evenemangen använts traditionellt brev och telefon.
Gillemedlemmar har under året deltagit i kårens verksamhet samt bidragit med hjälp vi bl.a
basarförberedelserna och med tidningsprenumerationshanteringen . Därtill ahr enskilda
gillemedlemmar stöttat kårledningen med myndighetskontakterna efter att tillstånd till julotta på
Karuna kyrka inte beviljats och vid underhandlingar med KFUM.

Klykan
Gillets aktivitets vandringspris Klykan tilldelades på årsmötet till gillets långvariga kassör Peik
Björkvall, för sina långvariga insatser i Gillets styrelse.

Dinghyn
Kårens vandringspris Dinghyn, som donerats av gillet och avsett att tilldelas en kårledare som
betecknas trofast - sjöduglig – kapabel, delades i år ut till Jesper Sundman.

Medlemsantal
Antalet medlemmar i slutet av året är 99 personer en ökning med 3 medlemmar.
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