
Stockholm 2019-12-14 

Julbrev från Najadklubben Ost 
 

Seglarvänner, 

I och med årsmötet förra veckan kan vi konstatera att Najadåret 2019 nått sitt slut. Vädermässigt har 
det varit en typisk svensk sommar med både sol och regn. Våra Najadträffar har varit välbesökta 
med 7-13 båtar varje gång och med 17-36 deltagare. Jättekul! 

Till årsmötet 2019 kom 24 deltagare. Ytterligare 3 var anmälda men kunde inte komma då de blev 
sjuka. Vi hoppas på ännu fler nästa år; samvaron och den goda maten är excellent. Ni är alla hjärtligt 
välkomna till nästa år! 

Som de flesta har noterat har hemsidan legat nere en tid, pga av ryska hackare. Håkan Alnefelt har 
som administratör byggt upp en ny hemsidestruktur tillsammans med den nyutsedde redaktören Ulf 
Holm. Vi har nu fyllt på med en hel del basinformation från tidigare, men också kompletterat med 
nytt material. Gå gärna in på sidan och kolla – titta speciellt på avsnittet våra båtar där en hel del 
information lagts upp per båttyp. Under åren har Najad lanserat hela 38 olika båttyper! Adressen till 
hemsidan är www.najadklubben.org. 

Många medlemmar har önskat att ha tillgång till medlemsmatrikeln på hemsidan. 4 varianter har 
lagts upp under fliken Dokument/Medlemsregister. Gå in och titta på den och även på fliken 
Fix&Trix – Forum. Här vill vi samla tips från er alla, som kan vara nyttiga för oss andra Najadägare. 
Dessa två flikar är lösenordsskyddade för att undvika spridning av informationen enligt vår GDPR 
deklaration som också återfinns på hemsidan. 

Inloggningsuppgifterna är (Tänk på stora resp. små bokstäver): 
Inloggning: Norrviken 
Lösen: Orust-2019 
Lösenordet kommer att ändras den 15 april varje år, och skickas till alla som betalt årsavgiften. 

Det har också blivit dags att betala in nämnda årsavgiften för 2020. Den ska vara betald före 15 april 
nästa år. Avgiften på 200 kr per båt är oförändrad och kan sättas in på PG 354180-2. Precis som 
tidigare är våra hedersmedlemmar avgiftsbefriade. 

Klubben har nu 53 betalande medlemmar och ekonomin är god. För detaljer, gå in på hemsidan. 

Och nu något viktigt – Glöm inte att anmäla ändrad adress, telefonnummer och speciellt e-mail 
adressen till kassören Elisabeth,  elisabethjakobsson@telia.com. En felaktig e-mail adress kan 
innebära att du missar viktig information. 

Styrelsen önskar alla medlemmar en God Jul och ett riktigt Gott Nytt År. 

 

Vänliga hälsningar, 

Styrelsen 
Sten, Elisabeth, Peter, Jerker, Håkan och Ulf 

http://www.najadklubben.org/
mailto:elisabethjakobsson@telia.com

