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Julhälsning 2020 

Hejsan alla Sagavänner, efter att vår ordinarie ordförande Manne av personliga skäll klev av sitt 

uppdrag är det undertecknad som axlat förtroendet. Detta år 2020, som väl ingen torde glömma, har 

ju mest inneburit inställda eller uppskjutna tillställningar. Vi i styrelsen funderar i och med allt detta 

hur vi skall kunna kompensera er medlemmar så att Ert intresse för klubben ligger kvar intakt. Några 

beslut har inte tagits men idéerna flödar kan jag meddela så det kommer att finnas all anledning i 

världen att kvarstå i medlemsregistret. 

Då det mesta som sagt varit inställt har vi i styrelsen, förutom att planera det som vi sen fått ställa in, 

sett över våra stadgar som nu har några år på nacken. Vi kommer att återkomma i den frågan 

antingen vid årsmötet eller vid ett tidigare extra medlemsmöte för slutgiltigt beslut vid det ordinarie 

årsmötet. 

Vi tittar även på medlemskapets utformning, familjemedlemskap eller ej, samt kostnaden för att vara 

med. Vad kan vi erbjuda för medlemsavgiften? Att ha pengar på ett klubbkonto gynnar ju ingen så 

här tar vi gärna emot förslag och äskanden! Klubben har ju tidigare haft en klar ostkustprofil men 

med våra nya medlemmar på västkusten så verkar det som om vi börjar nå ut till alla. Nu återstår vår 

långa norrlandskust där vi också hoppas på nya medlemmar. 

Den här medlemstillströmningen gör att vi funderar på om sektioner vore nåt att tänka på, vi måste 

även tänka mera lokalt när vi planerar våra eskadrar. Vi kanske kan ha flera på olika platser i landet i 

stället för en dit vi bjuder in alla. Tänk mötesplats för olika eskadrar mitt i landet med båtar från hela 

kusten, eller en i Söderhamn med båtar från både syd och nord. Hur många stockholmare har vågat 

sig över Grepen för ett besök i Gävle eller längre norrut? Eskadrar är ju en av de olika event vi haft för 

att samla er medlemmar, vad kan vi göra mer? Kom med förslag! 

Det här var en litet kortare presentation av dels vad vi gjort samt dels över hur vi tänker oss 

framtiden. Inga beslut är tagna, dessa tar vi i samråd med er medlemmar givetvis men lite riktlinjer 

kommer. 

Med dessa rader vill jag, å styrelsen vägnar, tacka er för det gångna året och å det varmaste önska er 

alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År 
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