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Välkomna till medlemsbrev 15 / 2015  

 

Styrelsen fortsätter med att nå ut med 

information till sina medlemmar via e-post. 

Många medlemmar har hört av sig och ställt sig 

positiva till att få information via e-post. Bra att 

tänka på att skicka om ni byter e-postadress, 

telefonnummer eller adress, skicka ändringen till 

styrelsen@vastanforsbatklubb.se  

 

Utskick av fakturor under oktober för 2016 har 

det förkommit en del fel, bland annat har några 

fått fakturakopia i stället för originalet, vi 

beklagar detta.  

 

Som vi informerat på tidigare årsmöten skickar vi i enlighet med er medlemmars 

önskan ut fakturorna med förfallodag 31 december 2015 redan i oktober månad. 

Detta för att ge er möjligheten att planera betalningen och om möjligt undvika 

betalning i december månad då julen står för dörren. 

 

Uppge alltid namn och medlemsnummer alternativt båtplatsnummer på 

inbetalningen. 

Kontrollera att uppgifterna om adress, telefonnummer, och mail adress på fakturan 

stämmer. Om det finns uppgifter som inte stämmer skicka mail till 

styrelsen@vastanforsbatklubb.se så att vi kan ändra i registret. 

 

På en hel del inbetalningar till båtklubben stämmer inte adressen på inbetalningen 

från banken med adressen på den utskickade faktura, och det han även kommit ett 

antal kuvert i retur där posten meddelar att adressaten är okänd på grund av 

avflyttning. Så snälla kom även ihåg oss när du flyttar och gör en adressändring. 

 

En tredjedel av er medlemmar har redan betalat det tackar vi för, det underlättar för 

oss att hinna med att slutföra bokföringen för detta verksamhetsår. 

 

Vi vill också erinra om att uppsägning av medlemskap eller ändringar i 

medlemskapet måste/skall meddelas via brev eller mail 

styrelsen@vastanforsbatklubb.se till klubben.  

 

Vi vill också meddela att navigationskursen fort blev fulltecknad och har sitt 

upptaktsmöte den 15 november i klubbhuset kl. 17:00, kursledaren Klas Johansson 

och styrelsen hälsar alla anmälda välkomna. 
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Vi vill också påpeka att anmälningslistor etc. som ligger i klubbhuset inte är allmänt 

kladdpapper utan till för att medlemmarna ska kunna göra erforderliga anmälningar. 

Vi undanber oss från kommentarer som ibland kan vara både rasistiska och 

sexistiska.  

 

Vi är en klubb öppen för alla oavsett etnicitet, hudfärg, politisk åsikt, religion eller de 

som väljer att inte tillhöra någon religion men vi kräver att man respekterar varandra 

och följer de regler och stadgar som klubben satt upp. 
 

 
 

Styrelsen för VBK 

 

 

 


