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Bästa medlem! 

BS 90-års jubileumsbal fredag 17 april – notera det nya datumet! 

Brändö Seglare fyller 90 år i år! Vi skall fira jubileumsåret tillsammans, stort och med stil, med bland annat 

gemensam jubileumsbal på våren samt kräftskiva senare under säsongen.  

Notera nu redan i kalendern att Brändö Seglares 90-års jubileumsbal går av stapeln på Brändö Casino 

fredagen den 17 april! På grund av tekniska orsaker kunde balen inte hållas det datum som nämndes på BS 

årsmötet och i årsmötesmaterialet. Mera information om balen är på kommande. 

Det blåser nya vindar på Sälen 

Restaurangföretaget JH-Raflat Ab tar över krögarverksamheten på BS i år. Gamla tider är tillbaka i och med 

att restaurangen kommer att vara öppen också måndagar! Och, flera gamla klassiker kommer att finnas 

igen på menyn! Nytt för i är att det också kommer att finnas ett utekök, där kocken serverar från grillen när 

vädret tillåter. Mer om restaurangen och menyerna när våren framskrider.  

Brändö Seglares årsmöte gick av stapeln  

Brändö Seglare r.f.:s stadgeenliga årsmöte gick av stapeln den 30 januari i Brändö skolan i 22 medlemmars 

närvaro. På mötet behandlades bl.a. styrelsens förslag till stadgeändringar. Mötet specificerade följande 

punkter i de föreslagna ändringarna: Brändö Seglare ska ha en revisor och en suppleant till denne; 

annonsen för årsmötet ska ingå senast sju dagar före mötet samt materialet ska publiceras senast då.  I 

övrigt godtog mötet styrelsens förslag till ändringar.  

Enligt valnämndens förslag valdes Peter Westerholm till vice kommodor samt Adam Åkerfeldt och Ekku 

Salmensaari till nya styrelsemedlemmar. Dessa efterträder Nicolas Berner och Lauri Lundström som avgår 

från posterna intendent och tävlingschef. Övriga styrelsemedlemmar fortsätter, enligt valnämndens förslag. 

Styrelsens sammansättning och de olika nämndernas funktionärer finns listat på BS webben, här. 

Årsmötesprotokollet samt det justerade förslaget till stadgeändringar publiceras på BS webbplats när 

protokollet har godkänts. 

Besök årets båtmässa – till rabatterat pris med Båtförbundets kort! 

Som medlem i BS är du automatiskt medlem i Båtförbundet Segling och Båtsport i Finland (SBF). Med 

Båtförbundets Cardu-mobilmedlemskort kan du besöka Vene 20 Båt-mässan till nedsatt pris. Här är länken 

till Båtförbundets webbplats där du kan läsa mera om kortet och övriga medlemsförmåner samt hur du 

laddar ner kortet till mobilen. https://spv.fi/teema/jasenedut/ 

***** 



Det här nyhetsbrevet är skickat via BS medlemsregistret Skjulet/Suuli. 
Kolla dina kontaktuppgifter genom att logga in med ditt medlemsnummer på https://suuli.spv.fi/#/login. 

Medlemsnumret kan beställas på e-postadressen kommunikation@brandoseglare.fi. 
 

Brändö Seglare r.f. 

Granfeltsvägen 11, 00570 Helsingfors 
http://brandoseglare.fi/ 


