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Jag får börja med att önska alla ETT GOTT NYTT ÅR 2006 och hoppas, att det skall bli
många vackra tomglas att fylla med fartyg.
Min tanke var att denna tidning skulle ha delats ut på vårt årsmöte, men en massa saker
kom emellan men här är den.
Jag har tyvärr inte fått in något material från våra medlemmar, frånsett ett tidningsurklipp från
Thomas Rosen, så det blir mest redovisning från årsmötet och lite vad som diskuterades där
och under några måndagsträffar.
Som framgår av protokollet rar vi inte sitta gratis på Skeppsholmsgården längre och ha våra
torsdagsträffar. Vi skall dock fortsätta att träffas där som vanligt första torsdagen varje
månad och kostnaden för detta tar vi ur klubbkassan.
Efter 18 år som "magister" har jag bestämt för att lägga av med kurserna, så någon kurs på
måndagarna på Skeppsholmsgården blir det inte. Vi kan fortfarande träffas där och bygga. Vi
kommer då att sitta tillsammans med modellbyggarna och dela kostnaden med dem, 500:- per
gång. Blir det mer än
10 st som kommer blir det ju faktiskt billigare än att betala kursavgiften. När tidningen
kommer er tillhanda, vet vi redan hur det utfallit.
Vår gode vän George Engstöm tillsammans med Stig Lindholm har fatt löfte av Stig
Helmersson att vi rar sitta på Sjöhistoriska Museet på tisdag eftermiddag mellan 14-18 och
bygga flaskskepp utan kostnad. Alla som är lediga och sugna är välkomna. Museet håller med
bord och belysning, material osv. har vi ju alla själva.
För min egen del har jag tyvärr inte så stora möjligheter att vara med, då Busslink har ont om
folk och har bett mig att jag skall fortsätta köra buss några dagar i veckan, pensionär till trots.
Dessutom ligger jag lågt med att bygga flaskskepp då jag har ett par större modeller att bygga.
Jag skall försöka få ihop några rader att sända till EASIB och berätta om vår verksamhet och
sända över bilder på flaskskepp, som vi medlemmar har byggt. Jag, och även ni, har ju sett i
deras tidning att en hel del av de införda bilderna visar att våra modeller inte skäms för sig.
Förhoppningsvis kommer ni att se resultat i något kommande nummer av Bottleship.
Som vanligt ber jag er att sända material till mig för att åstadkomma en bättre tidning.

Man kanske kan tillfoga en nyårshälsning som kom från England, European Association of
Ships in Bottles och deras kassör Patricia.
I'
Greetings to your ship modellers. A good year's modelling to you all. Do pleas e send
some information of your work and some photos to Alan for the magazine ...........we'd love to
see how you are getting on. Pat

Till den amerikanska fdreningen har Leif Hult gjort i ordning en CD med foton och
kommentare.Vi delar ut så många som möjligt på torsdagsmötet på Skeppsholmen (av
tidningen menar jag) och sedan far vi ordna resten. Jag hämtar pg-avier. Ingela
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PROTOKOLL
Protokoll fört vid Flaskskepparnas årsmöte den 1 december 2005 ombord på
fartyget "Af Chapman".
1. Ordförande Kaj Westergren öppnade mötet och hälsade alla, 19 st.,
välkomna.
2. Dagordningen godtogs och fastställdes.
3. Mötet hade utlysts en!. stadgarna
4. Hans Johansson valdes till mötesordförande.
5. Till protokollförare valdes Gösta Backlund.
6. Till justeringsmän och rösträknare valdes George Engström och Bertil
Åkesson.
7. Verksamhetsberättelsen föredrogs och antogs.
8. Revisorernas berättelse föredrogs och antogs
9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
10. Lars Röing omvaldes som vice ordförande.
11. Till valberedning valdes Clas Ivan Östberg och George Engström.
12. Kassören redogjorde för klubbens ekonomiska läge Webbmastern, Ove
Eriksson, meddelade att han p.g.a. stor arbetsbelastning inte haft möjlighet
att göra om vår hemsida. Han har kontaktat en god vän, som kommer med
en ny hemsida under våren.
13. George Engström och Stig Lindholm har fått löfte av Klas Helmersson,
Sjöhistoriska Museet att Flaskskepparna gratis rar sitta på museet på
tisdagar mellan 1400-1800 och bygga våra flaskskepp. Skeppsholmsgården
kommer att debitera 500: - för våra torsdagsmöten. Det beslutades att
klubben skall stå för detta. Vidare beslutades att vi skall boka in måndagar
och torsdagar för vårterminen.
14. Hur det blir med kurser och/eller byggträffar på Skeppsholmen hänger i
luften. Vi rar ta upp detta på nästa möte den 2 februari 2006. Det
beslutades att klubbavgiften skall vara oförändrad 100:-. Ingela Örtendahl
redogjorde om TV- filmen om hur Göran Forss bygger kommer ev. bli klar
under våren. Möjlighet att köpa filmen antingen på DVD eller VHS -video.
Det amerikanska flaskskeppsföreningsmärket kan köpas via Per Johansson.
Vi skall undersöka kostnaden för att trycka upp nya tröjor. Besked kommer
så snart vi har fått fram någon bra kontakt.
15. Mötet avslutades och vi övergick till att äta en mycket god landgång och
alla tackades för visat intresse och närvaro.
Vid protokollet
Gösta Backlund
Justeras
George Engström

Bertil Åkesson

Ekonomisk redovisning "Flaskskepparna" 2005-11-01
Tillgångar 041101

6 199,66 SEK

Inkomster:
Medlemsavgifter 2005, 43 medlemmar å 100 SEK
Avgift för mat på årsmötet, 50 x 27 st.
Försålda tygmärken: Europ.flaskskeppsfören. 3 st å 30 SEK
Försålda tygmärken: svenska 3 st å 25 SEK
Prispengar Hobbymässan (delat med Skalabåtsklubben)

Utgifter:
Hemsidan B-one, webbhotellet
Domänavgift 2005
Frimärken
af Chapman "årsmötet -04
Videofilm "Bygga i flaska" från U.S.A.
Medlemsavgift Stockholms Sjögård
Stödf6reningen"Shamrocks vänner"
Medl.skap Europ.flaskskeppsfåren. -05

4.300SEK
1.350 SEK
90 SEK
75 SEK
250 SEK
6.065 SEK

205 SEK
175 SEK
110 SEK "
1.750 SEK
245 SEK
500 SEK
100 SEK
239 SEK
3.324 SEK

Årets resultat: 6.065
- 3.324 = 2.741

.2.741 SEK

Tillgångar 05110 1
Kassa

8.940,66

Stockholm 2005-11-01
Kaj Westergren, ordförande

Gösta Backlund, sekreterare

Ingela Örtendahl, Kassör

Lars Röing, vice ordförande

Revisorsberättelse avgiven 051128
Per Melin, revisor

Göran Forss, revisor

Revisionsberättelse för Flaskskepparna
för år 2005

Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen i Flaskskeppama fÖl
Revisionen har utförts enligt bästa förstånd. Vi har inget att erinra.
Vi tillstyrker
att årsredovisningen fastställs
att vinsten disponerar enligt styrelsens förslag samt
att styrelsens ledamöter beviljar ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm den 28 november 2005

Göran Forss, revisor

Per Melin, revisor

Årsredovisning för

FLASKSKEPPARNA

2005

På föreningens årsmöte på af Chapman i dec. 2004 utsågs Lars Röing till vice
ordförande på ett år. Styrelsen har inte haft några formella möten utan det har skett på
träffarna, eller på telefon.

Föreningen har nu 44 betalande medlemmar och 3 hedersmedlemmar. Alla medlemmar har
fått två nummer av tidningen per post eller i handen.

Styrelsen föreslår att överskottet balanseras i ny räkning.
Aktiviteter under året:
Det har varit åtta torsdagsmöten på Skeppsholmsgården.

Skeppsholmsdagen, den Il september.

Hobbymässan, 4--6 november. Intresset var stort och många intresserade fick förklaringen på
hur man får in en båt i flaska.

.

Stockholms Skalabåtklubb fick där pris lör bästa båtrnonter. Eftersom vi ingick i det hela
beslöt ordförande Birgit Ulvfot att penningpriset 500 sek sk- ulle delas lika mellan klubbarna.
De behö ll pokalen
Julnautika på Sjöhistoriska museet den Il december, vi är anmälda.

Verksamhetsplanering lör 2006
Vi har fått löfte att besöka Sjöhistoriskas samlingar som ligger i förråd under Skansenberget.
Datum är inte bestämt.
Ytterligare evenemang unde r 2006: Modellhelg utanför Sjöhistoriska i september?
Skeppsholmsdagen i september.
Hobbymässan i november.
Julnautika i december.

