
BS Nyhetsbrev 1/2020  

Bästa medlem! 

Påminnelse om BS årsmöte nu torsdag 

Brändö Seglare r.f.:s stadgeenliga årsmöte äger rum  torsdagen  30.1 kl. 18.00 i Brändö 

lågstadieskola/gymnasium  Ståhlbergsvägen 2. På mötet behandlas de i stadgarna § 7 nämnda ärendena 

samt styrelsen förslag till verksamhetsplan för 2020 samt styrelsens förslag till stadgeändringar. 

Välkommen! 

Årsmötesmaterialet finns på BS webbplats http://brandoseglare.fi/. Årsmötesmaterialet i pappersform kan 

avhämtas i Kulosaaren Kukka, (blomsterhandeln i Brändö köpcentrum) under öppettiderna. Materialet i 

pappersform kan även beställas via adressen kommunikation@brandoseglare.fi eller av sekreteraren. 

Klassikersymposium i Musikhuset 29.2 

Symposiet behandlar seglingshistoria och modern kappsegling på toppnivå samt seglingens teknologi 

och estetik. Där får du träffa runt 200 seglarvänner från andra segelföreningar och från grannländerna. 

Symposiets talare kommer från Tyskland, Holland, Spanien, USA, Sverige och Finland. På plats finns 

också båtkonstruktörslegenden Pelle Petterson. Symposiet rekommenderas varmt för alla 

seglingsintresserade och båtentusiaster. 

Symposiet går av stapeln i Musikhuset i Helsingfors lördag den 29.2. kl. 12.00–17.30. På kvällen blir det  

middag på Scandic Hotel Park för dem som vill fortsätta umgänget efter symposiet. Inträdet till 

symposiet är 45 euro, middagen kostar 65 euro per person. Väljer du båda, får du rabatt. 

Bekanta dig med programmet och anmäl dig genom att klicka här. 

Dessutom, söndagen 1.3 ordnas en gratis exkursion till träbåtcentret Red Sky Craft i 

Kotka. Anmälningar tas emot på symposiet.  

BS medlemmar välkomnas till NJK:s programkvällar och kurser! 

Under våren ordnar NJK flera högklassiga programkvällar, bl.a. följande; 
 
5.2   Vi diskuterar VHF, AIS och utrustning för dessa 
4.3 Information kring den nya sjötrafiklagen, som bl.a. definierar ansvaret för vad som händer ombord på 
din båt 
27.2 Foiling teknologi och hur den används t.ex. på de nya America's Cup- båtarna  
 
Dessutom arrangerar NJK en fyra dagars kvällskurs i Första Hjälpen i slutet av mars.  
Programkvällarna är avgiftsfria, avgiften för Första Hjälp-kursen inklusive diplom är 95€. 
 
Som BS medlem är du välkommen att delta på samma villkor som NJK:s medlemmar. Se närmare 
information och anmäl dig på njk.fi! 
http://www.njk.fi/ 

 
***** 



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/ 
 

 

 


