
NECESSE 2/2017 

Föreningen Navigator r.f. 



  

Bästa Navigatorvän 

Ännu en fin och aktiv segelsäsong är igen tillryggalagd 

av den gamla damen, vår allas finaste s/y Navigator. 

Hon är upptagen på M-Yachts och vinterunderhållet är 

påbörjat. Bland de större projekten som utförs ombord 

kan nämnas renovering av toaletten, förnyande av 

sofforna i doghouse och bordsskivor i pentryt samt en 

rad mindre projekt som tätning av läckage, ny ratt och 

fixning av knapar etc.  Nästa segelsäsong har vi även 

nya klyvare att slipa kryssvinkeln med! 

Lördagen 2.12. kl 11-14 deltar föreningen på Balders 

Basar med äkta julstämning, där har du dessutom 

möjlighet att skaffa en stilig loggbok och samtidigt 

stöda föreningen, vad är en bättre julklapp än det? Ses 

på Balders! (Balders festsal, Alexandersgatan 12) 

/Styrelsen 
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Föreningens årsmöte och Navigatorbal  24.3.2018 

Årsmötet hålls på NJK Björkholmen 24.3. kl 18.00, 

mötets föredragningslista bifogad. 

Efter årsmötet blir det traditionsenligt  Navigatorbal 

börjandes kl 18.30, som man som vanligt inte vill 

missa. Pricka in datumet i kalendern och samla ihop 

ett gäng scoutvänner, eller anmäl dig bara modigt med 

på en gemytlig kväll i fantastiskt sällskap avrundat med 

god mat, dryck och festlig stämning! 

Supékortet kostar 30€ för medlemmar, annars 33€. 

Dresscode: Kavaj/Kostym 

Åldersgräns: 18 år 

Anmälningar till navigatorbal@navigator.fi, senast 17.3. 

Supéavgiften betalas till föreningens konto: 

FI15 4055 5020 0903 66  

Meddelande: Bal + Namn 

 

Välkommen på möte och bal! 
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Medlemsavgift och e-post 

I samband med det här numret av Necessen skickas 

också fakturan för medlemsavgiften 2017. 

Vi vill också påminna om att vi gärna skickar 

medlemspost elektroniskt för att spara på naturen och 

styrelsens pappersarbete. Du kan anmäla din  

e-postadress till kid.jagerskiold@navigator.fi, tack! 
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Glimtar från sommarens Tall Ships Race 

Jag tänkte dela med mig av några minnen från det som 

var sommarens absoluta höjdpunkt för mig. Allt började 

någon gång i februari då jag såg att man annonserade 

om en möjlighet att segla med på någon av etapperna 

under sommarens Tall Ships Race på Kuksa. Jag lade 

omedelbart iväg en ansökan och blev naturligtvis 

jätteglad då jag fick höra att jag får segla med på 

sträckan Halmstad – Kotka. 

Besättningen bestod av skeppare Jockum, Didrik, Nina, 

Petra, Knutte, Ylva, Nikolas och undertecknad. 

Så var det då slutligen dags för själva äventyret. 

Klockan 05:00 första dagen i juli, möttes en grupp 

”pigga” men desto mera ivriga seglare vid Helsingfors-

Vanda flygfält. Vi flög till Köpenhamn varifrån vi sedan 

tog tåget till Halmstad. När vi äntligen anlände till 

Halmstad klädde vi på oss våra seglarställ och gjorde 

oss färdiga för crew parade och crew partyt.  

Måndagen 3 juli kastade vi loss och deltog i ”Parade of 

Sails” på väg mot startlinjen. När tävlingen väl satt 

igång var det endast att njuta av vädret och känslan att 

vara och segla. Vi startade i styv kuling men tyvärr så 

avtog vindarna mot slutet av tävlingen, men vi pressade 

ändå på.  
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Den 9 juli klo 13:08:03 korsade vi mållinjen då var det 

endast glada miner ombord. När vi började närma oss 

Kotka så blåste vädret snabbt upp igen och vi blev 

tvungna att spendera natten i hamn vid Sandholmen. 

Nästa morgon hade vädret lugnat ner sig och vi satte 

kurs mot Kotka. Efter tre fantastiska dagar i Kotka var 

det då dags att åka hem. 

Tyvärr har jag inte möjlighet att här gå in på en mer 

detaljerad beskrivning av resan men jag kan 

sammanfatta det hela i följande konstaterande:  

- Om du någon gång har möjlighet att segla med i Tall 

Ships Race – Gör det! 

Navigare vivere est, 

Axel Häyry 
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 Föreningen Navigator r.f. 2017: 
  

Styrelsen: 

Kommodor:  Niklas Stockmann 

Vicekommodor: Jesper Broo 

Sekreterare:  Christine Stockmann-Broo 

Ekonom:  Valter Lang 

   

  Jessica West 

  Kid Jägerskiöld (Bokningar) 

  Christian Öller 

Övriga funktionärer: 

Båtsfogde:  Peter Lindroos 

 

e-post:  fornamn.efternamn@navigator.fi 

styrelsen@navigator.fi 

hemsida:                   www.navigator.fi 

facebook:                   www.facebook.com/SyNavigator 
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Styrelsen: 
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Sekreterare:  Christine Stockmann-Broo 
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Årsmöte 24.3.2018 

Medlemmarna i Föreningen Navigator r.f. kallas till årsmöte 

lördagen den 24.3.2018 kl. 18.00 på NJK, Björkholmen. 

Välkommen! 

Föredragningslista: 

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet 

2. Val av två protokolljusterare 

3. Konstaterande av mötets stadgeenlighet och laglighet 

4. Föredragning och godkännande av årsberättelsen för 2017 

5. Föredragning av verksamhetsgransknings- 

berättelsen för 2017 

6. Fastställande av bokslutet för år 2017 

7. Frågan om beviljandet av ansvarsfrihet åt styrelsen 

8. Val av medlemmar i styrelsen 

9. Val av två verksamhetsgranskare och en suppleant 

10. Fastställande av årsavgiftens storlek, skilt för fysiska och 

juridiska medlemmar. 

11. Fastställande av verksamhetsplan och budget för år 2018 

12. Övriga av styrelsen till årsmötet hänskjutna ärenden 
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