SEABOYSGILLET redogörelse över verksamheten år 2005
Det trettiofjärde verksamhetsåret bestod av traditionellt program med nya inslag.
Det bakom kulisserna genomförda arbetet som resulterade i nya stadgar för
föreningen utgör ett fundament att vidareutveckla verksamheten på under
jubileumsåret 2006 och längre fram i tiden.
.
Årsmöte

Årsmötet hölls 15.3.2005 på Sveaborg. Styrelsen omvaldes med undantag
av att de avgående Michael Grönholm, Tom Karlsson och Christian Mylius
ersattes av Regina Grönholm, Sten-Erik Molander och Pertti Rönnberg. Till
revisorer valdes Patrik Wikström samt Bo Belfrage (bägge omval) samt till
suppleanter för dessa K. Erik Lindroos samt Lars Belfrage (bägge omval). 22
medlemmar var närvarande vid årsmötet.
Medlemsavgiften för år 2005 fastställdes till 10 euro och vid fall av annan
medlem från samma båtlag bestämdes dennes avgift till 5 euro.

Styrelse
Styrelsen konstituerade sig den 29.3.2005 enligt följande:
Pär Mickos (ordf.), Magnus Björkvall (viceordf.), Peik Björkvall (ekonom),
Mikael Airava (sekr.) samt Regina Grönholm, Max Johansson, Mats
Lindgren, Sten-Erik Molander samt Pertti Rönnberg som medlemmar.
Styrelsen har sammankommit till fyra protokollförda möten under år 2005.
Möten och träffar
Gillets årsmöte på Sveaborg den 15.3 2005, 22 deltagare. Henrik Ingelius
var
mötesordförande.
Föreningen Navigator r.f firade 25-års jubileumsbal den 9.4.
Michael Grönholm utsågs till hedersmedlem. 10 gillemedlemmar deltog
KFUM Villinge-talko den 21.5
Frej Mattsson och K. Erik Lindroos deltog.
kårens Segelsäsongsöppning gick av stapeln den 1.6 på HSS. Pär Mickos
och Magnus Björkvall deltog.
Träff på kårens Monsun-05 läger anordnades den 6.8, 20 medlemmar deltog.
I samband med lägret anordnades ett familjeläger på vilket 4 medlemmar
med familjer deltog.
24.8 var det kårens Höstmönstring. Magnus Björkvall representerade gillet.
30.9 - Höstträff arrangerades traditionsenligt på Solhälla, 21 medlemmar och

inalles 27 deltagare njöt av program "i traditionell stil med nya inslag".
1.12 hölls ett extra föreningsmöte som godkände styrelsens förslag till
stadgar.
Kulturgänget, bestående av de alla äldsta gilleiterna har fortsatt sina träffar
med olika sammankomster och aktiviteter under året.
Enligt tradition uppvaktades de medlemmar som uppnått jämna tiotal,
framförallt 50-åringarna, vilka under året var 2 stycken.
Övrig verksamhet
Årbladet har publicerats på Gillets hemsida på Internet.
http://www.seaboysgillet.org/
I huvudsak har föreningens information distribuerats elektroniskt. Däremot
sändes kallelsen till det extraordinarie föreningsmötet per traditionellt brev.
Gillemedlemmar har under året deltagit i kårens verksamhet samt bidragit
med hjälp vid bl.a. basarförberedelserna.
Vandringspriset Klykan
Vandringspriset Klykan har under 2005 innehafts av Frej Mattsson.
Medlemsantal
Antalet medlemmar, i slutet av året, är 90 personer. En ökning med 1 person.
Slutord
Styrelsen tackar samtliga som deltagit i verksamheten under det gångna
verksamhetsåret 2005 med en önskan om att Gillet under sina kommande år
skulle kunna samla ännu flera gamla Seapysar till sina led för gemensam
trivsel och hjälp för den aktiva kåren, Finlands Svenska Scouters största och
aktivaste sjöscoutkår.
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