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Ärade Skeppare

Arvoisat Laivurit

Sommarens båtsäsong är i full gång. Jag hoppas alla båtägare har
haft möjlighet att sjösätta sina båtar och njuta av vår vackra skärgård.
Den traditionella diplomutdelningen hölls den 11 juni på Seglis
och ett 60-tal personer var närvarande. Sommarens nästa evenemang är familjeregattan som i år hålls den 1. augusti. Jag hoppas
att vi ses där.
Till slut vill jag önska alla medlemmar medvind för båtsäsongen 2015.

Kesän veneilykausi on täydessä käynnissä. Toivottavasti kaikilla
veneenomistajilla on ollut tilaisuus laskea veneensä vesille ja veneillä
kauniissa saaristossamme.
Perinteinen diplomienjakotilaisuus pidettiin Segliksellä 11. pnä kesäkuuta ja paikalla oli n. 60 jäsentä. Kesän seuraava tapahtuma on perheregatta, joka tänä vuonna pidetään 1.pnä elokuuta. Toivottavasti
nähdään siellä.
Lopuksi toivotan kaikille jäsenille mukavaa jatkoa veneilykaudelle
2015.

Teppo Meriluoto
Kommodor

Teppo Meriluoto
Kommodori

Familjeregatta

Perheregatta

Sommarens familjeregatta går av stapeln lördagen den 1 augusti
2015. Vi samlas kl. 16:00 på regattaplatsen i positionen
Lat 62° 58,39' N ; Lon 021° 29,34' E (WGS-84). Man kan komma till platsen både med båt och bil. Vi bekantar oss med Kvarkens
Båtmuseum och därefter bjuds på lämpligt tilltugg i Åminne Sommarrestaurang.
OBS! Meddela per e-post till sekr@vanaviga.fi eller per sms
till 050 526 5206 senast 24.7 hur många personer som deltar i
regattan (för matbeställningen).

Kesän perheregatta pidetään lauantaina 1. pnä elokuuta 2015. Kokoonnumme klo. 16:00 regattapaikalle merkintäpaikassa Lat 62° 58,39' N ;
Lon 021° 29,34' E (WGS-84 mukaan). Paikalle pääsee sekä veneellä,
että autolla. Tutustumme Merenkurkun Venemuseoon ja sen jälkeen
tarjoamme pientä purtavaa Åminnen Kesäravintolassa.
HUOM! Ilmoita osallistujien lukumäärä sähköpostitse osoitteeseen siht@vanaviga.fi tai tekstiviestinä numeroon 050 526 5206
viimeistään 24.7 (ruokatilausta varten).

Seuran kotisivut ja sähköposti uudistetaan
Sällskapets webbplats och e-post förnyas

Seura on ottanut käyttöön uuden domainin, vanaviga.fi. Olemme siirtäneet kotisivut uuteen osoitteeseen www.vanaviga.fi, myöhemmin
tulemme uudistamaan kotisivut perin pohjin.
Sähköpostiosoitteet ovat niinikään muuttuneet, kommodorille voi nyt
lähettää osoitteeseen komm@vanaviga.fi, sihteerille siht@vanaviga.fi
ja taloudenhoitajalle talh@vanaviga.fi.
Toivomme, että uudelleenjärjestelyt tulevat helpottamaan hallituksen
ja jäsenten välistä yhteydenpitoa ja samalla ratkaisemaan sähköpostiliikenteessämme aikaisemmin esiintyneitä ongelmia.

Sällskapet har tagit i bruk domännamnet vanaviga.fi. Webbplatsen
har flyttats över till den nya adressen www.vanaviga.fi, senare
kommer webbplatsen att förnyas helt.
E-postadresserna har också ändrats, till kommodoren använder
man nu komm@vanaviga.fi, till sekreteraren sekr@vanaviga.fi
och till skattmästaren sktm@vanaviga.fi.
Vi hoppas att det nya arrangemanget skall underlätta kontakten
mellan styrelsen och medlemmarna och samtidigt lösa de problem
som funnits i e-posttrafiken.

Jäsenmaksu
Medlemsavgiften

Jäsenmaksun suuruus on edelleen 10 euroa. Maksa jäsenmaksusi viimeistään 21.8.2015 oheisella pankkisiirtolomakkeella, ja muista käyttää
viitenumeroa. Jäsenmaksut ilman viitenumeroa aiheuttavat seuralle
ylimääräisiä kustannuksia ja on lisäksi rekisteröitävä käsin jäsenrekisteriimme.
HUOM! Ne jäsenet, jotka eivät vielä ole maksaneet vuoden 2014 jäsenmaksuaan, poistetaan jäsenluettelosta vuoden 2015 lopussa. Maksamalla nyt sekä viime vuoden, että tämän vuoden jäsenmaksun vältyt
jäsenluettelosta poistamiselta.

Medlemsavgiften är fortfarande 10 euro. Betala medlemsavgiften
senast den 21.08.2015 med bifogade bankgiro och kom ihåg att
ange referensnumret. Inbetalningar utan referensnummer medför extra kostnader för sällskapet och måste registreras manuellt i vårt medlemsregister.
OBS!Medlemmar som ännu inte har betalat medlemsavgiften
för 2014 kommer att uteslutas i slutet av 2015. Genom att betala
både fjolårets och årets avgift nu undviker du att bli struken ur
medlemsförteckningen.

Seura hakee Webmasteria!
Sällskapet söker en Webmaster!

Seuran kotisivut tullaan uudistamaan lähitulevaisuudessa. Olisitko kenties kiinnostunut seuran Webmasterin tehtävästä? Tehtävään kuuluu
lähinnä kotisivujen päivitys ajankohtaisella informaatiolla, mutta on
myös mahdollista osallistua kotisivujen rakentamiseen ja vaikuttaa
niiden sisältöön. Julkaisutyökaluna tulemme käyttämään WordPress:ia.
Mikäli tämä kuullostaa mielenkiintoiselta, ota silloin yhteyttä sihteeriin sähköpostitse osoitteeseen siht@vanaviga.fi mahdollisimman pian.

Sällskapets webbplats kommer att förnyas inom den närmaste
framtiden. Skulle du vara intresserad av att fungera som sällskapets Webmaster? Uppdraget består i huvudsak av att uppdatera
webbplatsen med aktuell information, men det finns också möjlighet att delta i och påverka arbetet med webbplatsens utformning. Som publiceringsverktyg kommer vi att använda WordPress.
Om detta låter intressant, kontakta då sekreteraren per e-post
sekr@vanaviga.fi så fort som möjligt.

Päivitä jäsentietosi

Glädjande många medlemmar har redan uppdaterat sina kontaktuppgifter via formuläret på vår webbplats, som nu finns på den
nya adressen www.vanaviga.fi. Om du inte ännu har meddelat
din e-postadress och mobilnummer önskar vi att du gör det
så fort som möjligt.

Styrelsens kontaktuppgifter
Styrelsens kontaktuppgifter finns på andra sidan.

Ad Vizard 06/2015

Uppdatera dina medlemsuppgifter

Ilahduttavan monta jäsentä on jo käynyt päivittämässä jäsentietojaan
nettisivuiltamme löytyvän kaavakkeen avulla, joka nyt löytyy uudessa
osoitteessa www.vanaviga.fi. Ellet vielä ole ilmoittanut sähköpostiosoitettasi ja matkapuhelinnumeroasi toivomme, että teet sen mahdollisimman pian.

Hallituksen yhteystiedot
Hallituksen yhteystiedot löytyvät kääntöpuolelta.

c/o Paul Håkans
Kalvholmsvägen 351
65630 KARPERÖ
VASA NAVIGATIONSSÄLLSKAP VAASAN NAVIGAATIOSEURA r.f.

ECONOMY

Höstens kursutbud

Syksyn kurssitarjonta

Vasa Arbis
Skärgårdsskepparkurs, startar i september.

Vaasa-Opisto
Saaristolaivurikurssi, alkaa syyskuussa.

Korsholms vuxeninstitut
Skärgårdsskepparkurs, Smedsby, startar i september.

Tarkemmat tiedot löytyvät opiston kurssiohjelmasta.

Vörå-Oravais-Maxmo medborgarinstitut
Skärgårdsskepparkurs, Karvsor, startar i september.
Högsjöskepparkurs, startar i september.
Närmare uppgifter i respektive instituts kursprogram.

Styrelsen/Hallitus 2015
Kommodor/Kommodori:
Vice kommodor/Varakommodori:
Sekreterare, medlemsregister/
Sihteeri, jäsenrekisteri:
Skattmästare/Taloudenhoitaja:
Medlemmar/Jäsenet:

Teppo Meriluoto
Ann Christine Söderlund

040 586 2327
045 258 8755

komm@vanaviga.fi

Paul Håkans
Leif-Johan Höckert
Jari Hyvönen
Aimo Latvala
Sten-Ole Lund
Joakim Nilsson

050 526 5206
044 500 4242
0400 930 978
045 895 0008
0500 668 803
050 334 4175

sekr@vanaviga.fi/siht@vanaviga.fi
sktm@vanaviga.fi/talh@vanaviga.fi

