Bästa skeppare!

Ännu känns sommaren och båtlivet som mycket fjärran då mörkret återkom med de regniga
dagarna. Nu gäller det dock att planera inför nästa säsong och hålla humöret uppe. Inom styrelsen
har det hänt en hel del förändringar med nya styrelsemedlemmar och nyfördelning av
arbetsuppgifter. Själv är jag ny kommodor och det kommer att ta en tid innan jag hittar min plats i
de stora stövlarna efter Jyri som skött saken med skicklighet och vana en lång tid. Tack till den
aktiva styrelsen som gör saken lättare och tillsammans kommer vi hoppeligen att föra föreningen
framåt med ära. Till en av mina hjärtesaker hör omvårdnad av miljön och då önskar jag att vi hittar
en person som vill anta sig rollen som föreningens miljöansvarige efter ett år utan sådan.
Ni aktiva Fårholmsbesökare har fått ta del av en hel del förändringar på holmen. Inför sommaren
2016 har vi planerat flera förnyanden. En del av dem, som till exempel förnyande av bryggan
kräver en hel del resurser. Då SNavS inte är en stor mottagare av offentliga resurser krävs det
besparingar och utöver dem medlemmarnas gemensamma krafter. Kom med på talko på
Fårholmen och bygg upp den till den vår gemensamma holme, dit allt fler medlemmar känner det
lätt att komma.
För bryggornas framtid i Sibbo Strand har vi ännu inte fått klarhet. SNavSarnas båtplatser finns
dock till förfogande där ännu den inkommande säsongen.
Kom ihåg de många båtbesiktningstillfällen som båtsektionen ordnar för oss. Det krävs en besiktad
båt för att föra SNavS klubbflagga!
Verksamhetsgruppen gör ett stort arbete för den interna skolnings- och övningsverksamheten,
utnyttja lärarnas kunskaper och förkovra dig själv på någon av de mångsidiga kurserna. Hittar du
inte den kursen du önskar dig ta då genast kontakt med verksamhetsgruppen eller någon från
styrelsen så ser vi vad vi kan göra. SNavS yrkar på att vara med på att höja nivån på
sjösäkerheten genom att satsa på utbildnings- och besiktningsverksamheter.
21.1.2016 kl. 17.00 träffas vi på vårmötet i Box Brandkårshus!
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