Förslag till hamnvärdar sommaren 2020 (Rev: 2 200319)
Period

Hamnvärd 1

Tel

Hamnvärd 2

Tel

13.6 - 20.6
20.6 - 27.6
27.6 - 4.7
4.7 - 11.7
11.7 - 18.7
18.7 - 25.7
25.7 - 1.8
1.8 - 8.8
8.8 - 15.8

Tommy Gjörloff
Stig Bjäremo
Allan Johansson
Mats Larsson
Jan-Olof Westerqvist
Marianne Ekman-Rising
Anders Widgren
Anna Ekeroth
Fredrik Lindahl

0703-987215
0702-288899
0722-538584
0706-159166
0730-883714
0705-593847
0706-657580
0738-407134
0708-345409

John Jarlzeus
Roger Svensson
Tommy Anderberg
Lennart Ivarsson
Fredrik Jakobsson
Gun Duvemark
Bernt Wallin
Bengt Horn
Tommy Hallberg

0761-309033
0708-786987
0706-849178
0708-912021
0702-704863
0704-031010
0737-770362
0708-521475
0736-746203

Reserver: Är de som inte var hamnvärd 2019 och inte är med på ovanstående lista. Ni kan bli tillfrågade om
det skulle uppstå vakanser.
OBS! Ni som är uppsatta som hamnvärdar i detta förslag är ni som innehade båtplats 2019 och som står
närmast på tur att vara hamnvärd.
Kontakta kassören snarast om ni har för avsikt att inte utnyttja båtplatsen 2020 och följaktligen inte heller
kommer att ställa upp som hamnvärd. Kontakta även om något verkar fel.
Hör vi inget från er senast måndag 2020-03-30 tolkar vi det som att du kommer att fullfölja uppdraget att vara
hamnvärd.
Övriga som känner att ni ”borde” ha varit hamnvärd i år är reserver och kan komma att bli tillfrågade i
händelse av att det uppstår vakanser under sommaren.
Denna lista kommer att fastställas på vårmötet tisdag 2020-04-14!
Efter det att hamnvärdslistan är fastställd så ansvarar hamnvärden själv för att ersättare kommer i händelse
av att man själv får förhinder. Den som uteblir från sitt hamnvärdsuppdrag, kan mista sin båtplats.
Byten mellan av- och pågående hamnvärdar sker i klubbhuset lördagar kl. 09:00.
Mer information kommer att skickas ut till berörda hamnvärdar i god tid före gästhamnen öppnar.
Trevlig sommar!

Styrelsen
Kontaktman för denna lista är kassören Valter Möllerström
Tel:0733-500172 helst sms eller mejl: valter@mollerstrom.nu
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