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Nr 27, september 2021
Nu har det blivit September
igen, 2021 som vi har klarat
av en hel del av har visat sig
vara bättre än det föregående.
Livet som vi känner det innan
pandemin har börjat komma
tillbaka, inte helt fullt men på
god väg. Vi har utifrån vårt föreningsperspektiv ”startat om”,
detta kan ni läsa om i detta
nya nummer av Akterspegeln.
Vår förre ordförande Lars Winkler lämnade oss
under 2021, detta efter lång tids sjukdom, Lars
gjorde väldigt mycket för föreningen, det är nu vår
sak att väl förvalta det som Lars la grunden till.
På årsmötet som hölls den 24 april i år fick vi i
styrelsen 3 punkter från årsmötet att arbeta med;
1. Se över och modernisera föreningens stadgar,
Förslag skall presenteras i ”extra årsmöte” hösten
2021 samt konfirmeras i Årsmöte 2022 för att kunna träda ikraft.
2. Starta upp Lottförsäljningen på Segelekan för att
kunna engagera medlemmar.
3. Arbeta för att Akterspegeln ska kunna ges ut
oftare som ett kommunikationsmedel gentemot
medlemmar.

Status på dessa punkter är:
1. En grupp under ledning av Mats Berggren ska
med början i September sätta sig ner för att hitta
huvudpunkterna som ska/bör moderniseras, ett
antal arbetsmöten ska sedan resultera i en remissrunda före förslag till nya stadgar presenteras i ett
extra årsmöte.
2. Lottförsäljningen startade under Träbåtsträff
på Strana den 2-4 juli i år, 10 000 lotter ska säljas,
slutlig dragning blir på Båtmässan 2023.
3. Akterspegeln ska i år komma ut med totalt tre
nummer, vi siktar på fyra nummer per år.
Vi kommer att ha möten inom kort med både
Svenska Mässan samt Hotell Strana om nästa års
Båtmässa och Träbåtsträff.
Vi planerar för att dra igång Modellbåtskurser igen
nu i höst, denna gång i Stenungsund.
I din hand har du den 27 :e upplaga av Akterspegeln,
nu på 8 sidor med mycket att läsa och titta på.
Mycket nöje!
Livet ska levas i fem knop
Anders Lidqvist, september 2021

Lars Winkler
Lars Winkler, Träbåtsföreningens
eminens och nestor har lagt loss för
sista gången. Lars gick med i den nystartade Västkustens Träbåtsförening
1994 och deltog i en första festival på
Vindön. Efter några år blev Lars ordförande och var det fram till 2017 då
Anders Lidqvist tog över klubban. Lars arrangerade
Träbåtsfestivalen varje år. Den växte och samlade de
senaste åren i Skärhamn ca 25 till 30 tusen besökare. Lars såg också till att Klassiska båtar blev ett
återkommande inslag på båtmässan. Lars tillsam-

mans med Eilert Ericsson, och ganska snart också
Willy Halvardsson, drog igång de så uppskattade
modelbåtsbyggar- kurserna. Lars skapade också
vår medlemsbulletin, Akterspegeln, som du just nu
läser. Tidigare nummer hittar du på vår hemsida.
I nr 25 finns ett reportage om Lars. Utan Lars, hade
vi inte haft den fantastiska träbåtsförening vi har
idag. Lars skulle ha fyllt 80 år nästa år.
Fair winds Lars
/Mats Berggren

Trä trä trä, härligt. Närmast Katinka och nästa är Svea,
båda byggda av Eilert & Folke Ericsson i Dalby

Erik Forberg i sin Svea

Under pandemiåret 2020 blev det
ingen festival, detta av förklarliga skäl. Vi
gav oss dock den på att 2021 måste det
bli något, och det blev det.
Först försökte vi i Skärhamn men det gick inte, det
fanns ingen möjlighet att ta hand om alla eventuella
besökare i denna ”post covid” tid. Vi beslutade att
leta upp ett annat ställe och istället kalla det för en
Träbåtsträff, det låter lite mer nedtonat som passar
in i dessa tider vi lever i.
Sagt och gjort, vi började leta hamnar, kravet var ca
30 båtar, mitt på kusten, och gärna lite avsides så det
bara kommer lagom mycket folk, nu när det är som
det är.
Vi hittade Hotell Strana ett stenkast från Hälleviksstrand på Orust, en stor hamn, inga affärer eller
boningshus i närheten, vi kom överens med krögaren
Michael om att vi gör det.
Michael garanterade oss platser, vi fick upp till 45
platser längs ut i denna hamn som rymmer ca 200
båtar. Stora, breda bryggor med Y-bommar.

hård ostlig vind, solen sken men det var lite knepigt
att lägga till för vissa.
Jessica, vår egen hamnvärd gjorde en placeringsritning, ”likande båtar ska ligga ihop”, ”bilden” blir så
mycket bättre.
På fredag kväll var vi 35 båtar som låg fast vid
bryggan.
Lördagen välkomnade oss med klarblå himmel och
ingen vind alls, sagolikt fint var det. Vi delade ut
frukostfrallor till båtarna, vissa åt frukost på hotellet.
Det som skiljer en träff från en ”normal festival” är
att på träffen händer nästan ingenting, det som hände
var någonting:
• Studiebesök på Kålviks Varv mha buss och båt
• Studiebesök på Hälleviksstrands Varv, genom en
promenad
• Försäljning av lotter på vår segeleka
• Gemensam träbåtsmiddag på hotellet på kvällen
Vid sidan om detta pratade och skojade vi mest,
några solade och badade. Hotellet visade EM fotboll
på storbildskärm.
Pandemiregler sa att vi inte fick kalla detta ett publikt evenemang. Ryktet gick dock så det kom en hel
del besökare för att titta på båtar, tack vare de stora
bryggorna blev aldrig detta ett problem
Lördagen slutade som den började, med en vacker
sol, denna gång på väg ner i lugna vatten.
Söndagen innebar egentligen bara att vakna, äta
frukost och sedan frampå förmiddagen avsluta träffen. Det var nöjda besättningar som lämnade Strana
denna dag, träffen gav mersmak.
/Anders Lidqvist

Härligt häng på yttre bryggan, framför Albatross

Träbåtsträff på Strana

LP Strana52

Vi gick ut med inbjudan, drygt 40 båtar anmälde
sig, torsdagen den 1 juli var vi 4 båtar som gick till
Strana som en förtrupp, på fredagen vid 12-tiden
började våra gäster anlända, då blåste det en ganska
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Den mäktiga förstäven på Lord Nelson som bor inne i
hallen på Hällevikstrands Varv sedan ett par årtionden.

Vingen 10 med sin skeppare ”Sudde” lojt vilande i sin
skeppskoj
Varvsägaren Christer Oscarsson i berättartagen för ett
antal av våra medlemmar

Besök på La Kålviks båtvarv med Christina & Jonny,
dotter och dotterson till legendariske båtbyggaren
Roland Persson

Alla var där

Till höger: Kristinehamnarna Siv och Kantippa.
Siv med Peter ”Vermland” Nilsson och Kantippa med
Claes Fröberg och Anki
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Träbåtshelg
I Uddevalla 2021

Segelrävar myser i kvällssolen

Albatross

Thor Andersson

Jôllevegga 2021, vecka 30 som alltid

Som tidigare år gick färden med träbåtarna norrut
längs granithällarna fast från en ny avresehamn i
år; Gravarne eller Kungshamn som det är mer känt
som. Vid den stenlagda piren fick vi god plats med
våra båtar och kunde i lugn och ro proviantera och
köpa årets t-shirt före avfärd. En journalist från
Bohusläningen hade fått nys om oss och intervjuade alla med sina båtar. Artikeln kom ut två dagar
senare och vi fick utöver ett helt uppslag foto på
förstasidan tillsammans med rubrik om ovädret
som samtidigt drog in över kusten. Själva starten
var solig och lugn och alla njöt av friden och värmen
före stormen.
Första övernattningen blev på en holme eller
rättare sagt en udde och det grillades och umgicks
som vi så länge längtat efter, i 51 veckor om man
skall vara exakt. Det är sannerligen årets höjdpunkt
att få träffas med våra älskade båtar och prata om
allt från lacker till udda knopar. Skämt åsido är väl
det, det enda vi inte pratar om. Allt annat däremot
dryftas det om när vi väl ses uppe på holmar och
bryggor under Jôllevegga, allt som har med livet att
göra. Då ingår förvisso kärleken till våra båtar.
Den här träbåtsfärden /-turen/ -träffen / -veggå
har ägt rum i vecka 30 sedan starten 2009 och vi
ruckade inte på det i år heller trots att väderprognosen såg minst sagt lite trist ut. Vi bet ihop och
tänkte att lite regn inte kan hindra oss och bestämde som tidigare att ge oss ut onsdag till söndag.
Längst från norr kom norska snekkan Luna, från
Uddevalla, den mörka skönheten Petra ( snipan
alltså) samt gaffelriggade kostern Albatross som i
vintras fått en ansiktslyftning som hette duga. Inte
undra på att de har det stoltaste signalstället i gänget.
CG Petterssonritade Kantippa som har anslutit flera
år fick i år sällskap av sin tvillingsysterbåt Siv. Från
Henån kom båten Ior och från Örn laxkuttern Ida.
Extra roligt i år var att en äkta tändkulemotor dök
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upp från Kungshamn i år. Från Hunnebo och Bovall
kom diverse snipor och jullar och ekan Vilde, och
jag som skriver ansluter som vanligt med Lallerödsnipan Dolores (men hon heter LaGun?…)
Vi kom inte så långt under dessa dagar, men det
viktiga är att vi gör det tillsammans och har det bra
där vi hamnar. I Bovallstrand hade vi det väldigt
bra, hjärtligt välkomnade av Lennart ”Slangen” som
ordnade fint med plats ända inne vid kranen och
Bryggcaféet. Under kvällen och natten drog sommarens värsta åskoväder över oss och själv fick jag
en skakande erfarenhet av hur en tromb kan bete
sig. Med ett hiskeligt brak och skrammel flög en
parasoll över min kära Dolores så masten rycktes
bort. Tack och lov att mina vällackerade grannar
Kantippa och Albatross inte drabbades med så
mycket som en skråma. Det hade kunnat sluta med
förskräckelse.
Trots dramatiken kring oväder och lyckan över
solen som stundtals sken över oss så låg en dämpad stämning över gänget i år. I vintras gick en av
våra största entusiaster bort, Thomas Vanebo. Han
lämnar ett stort tomrum efter sig, men både hans
sambo och dotter, pappa och systrar med barn var
med i år så det kändes ändå som han var närvarande. Vi gjorde ett ärevarv och höll en tyst minut för
honom vid hans vik med alla våra båtar och avslutade det med ett bad från våra båtar såsom han själv
hade gjort om han varit med oss.
Kväll tre, alltså på fredagen i vecka trettio, blev
det en holme inne i Örnfjorden som hyste våra då
elva båtar. Efter det grillats ute på holmen drog jag
själv igång med ett för dagen anpassat träningspass. För gastar med behov av smidigare leder för
trånga kojer, hopp om starkare muskler för uppdragning av ankare samt ökat flås för att orka med
alla sena kvällar resten av sommaren var det ett
behövligt inslag. Kunde dagen starta med yoga på

Ulf Hanisch med sin tändkulemotor

bryggan kunde den avslutas med lite hederlig jympa
på en holme.
Som den bästa avslutningen denna Jôllevegga
blev det livemusik med lokala bandet Mac Abels
på Tôllar å Seiel i Fisketången, Kungshamn. På
bryggan utanför högkvarteret Sippans bu dansade
folk till dessa fyra herrar som om de inte gjort annat
under pandemin. Men det var längtan som fick oss
alla att gå man ur bådar denna lördag. Så även tidigare medlemmar av Jôllevegga dök upp, främst då
Andreas Lundqvist som var med och startade hela
spektaklet från allra första början. Vi hoppas få till
en sommar då alla som varit med under årens lopp
kan vara med på en gång, på ett eller annat sätt,
och varför inte redan nästa år? Så skriv in Jôllevegga
2022 i kalendern vecka 30, för då kör vi igen!
Vid pennan, kameran och rodret
/ Kapten Anna H
I vecka 31 kom kostern Irene från Göteborg samt
Stella från Koster plus Wästan som tillsammans
med Dolores förlängde Jôllevegga med några dagar
och hamnade som längst norrut uppe i Fjällbacka
och Grebbestad.
Stella

Något av det vackraste och mest rogivande man kan
tänka sig. Klassisk svensk båtsommar.

För 3:e året i rad träffades vi i Uddevallas gästhamn
den 3-5 september, det är Skepparen till Styrbjörn,
Jai Kallin som hanterar detta med den äran.
Uddevalla Kommun upplåter platser till oss helt utan
kostnad, detta i Gästhamnen så långt in i Bäveån
man kan komma med båt med mast.
Det börjar med en uppsegling på fredagen,
deltagande båtar kommer antingen från Uddevalla,
västerifrån via Koljöfjorden och Nötesund eller söderifrån på insidan Orust. Vi var ca 6 båtar som samlades under Uddevalla bron klockan 13.00, detta blev
sedan ett långt snöre som stävade de återstående 3
sjömilen in till Uddevalla och Gästhamnen.
Väl inne i hamnen är tilläggning i denna gång utgående ström lite uppiggande, allt gick väl, solen sken
och vi räknade in 14 båtar på fredag em.
Några signalställ hissades och den ”aktivitetsbefriade” träffen kunde starta. Natten var lugn men kall,
vissa hade värmare i båten, andra inte.
Lördagen började lite mulet men blev sedan riktigt
fin, under dagen anslöt ytterligare 3 båtar så nu heter
det ”17 båtar kom till träffen”. Det var en hel del ”vanligt folk” på bryggan, Uddevallaborna har vant sig i
att vi kommer.
Eftermiddag gick över i kväll, detta i goda vänners
lag, mörkret kommer snabbt i september, kylan kom,
vissa värmare sattes igång.
Natten var lugn, söndagen startade lite mulet men
blev sedan ganska bra, under förmiddagen bröt vi
upp och grupperingar av båtar stävade västerut över
Byfjorden igen. Tack alla för en trevlig helg, vi gör om
det nästa år!
/Anders Lidqvist
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Kulturföreningen Gösta Johanssons varv
Vår vänförening i Kungsviken, Kulturföreningen
Gösta Johanssons Varv är i lite av en knipa, det
har ni säkert sett och hört. Ägaren till det gröna
Varvet i Kungsviken där föreningen kamperar, vill
sälja fastigheten. Föreningen har därför satt igång
en insamling i syfte att försöka lösa problemet och
fortsatt få tillgång till Varvet som är så tätt förknippat med föreningen.
Vi i Träbåtsföreningen höjde för ett par år sedan
medlemsavgiften från 250 till 300 kronor, detta
baserat på att vi skulle investera pengar i att ta
fram data och information om Träbåtsvarven som
har funnits i Göteborgsregionen, detta skulle då
komplettera det tidigare bild och text materialet vi

har om Orustvarven. Detta tänkta arbeta har inte
kunnat genomföras på grund av pandemin.
Styrelsen enades och även vår revisor har godkänt att vi tar höjningen av medlemsavgifterna för
2019 och 2020 och skänker dessa (40 000) till
Kulturföreningen där vi hoppas att de gör stor
nytta.
Kulturföreningen Gösta Johanssons Varv har
fått ihop en bra summa pengar, från oss, stiftelser,
många privatpersoner och diskussion med banken
pågår. Vi hoppas verkligen att det löser sig och
önskar Kulturföreningen stort lycka till i arbetet.
Anders Lidqvist, september 2021

Interiör från Gösta Johanssons varv

Polstjärnan från Kungsviken

Några av båtarna vid den ”klassiska” bryggan. Närmast Kristinehamnarna Siv & Kantippa, sedan Katinka, Eilert &
Folke Ericssonbygge och Levina, Roland Perssonsbygge

Öppet varv, Ellös,
med classic boats
Öppet Varv genomfördes helgen 27-30 augusti
(4 dagar) på Hallberg-Rassys område i Ellös, Träbåtsföreningen har varit med många gånger tidigare, denna gång var det en återstart på ”normalt”
vis efter Pandemi-årets begränsade arrangemang
där vi bara ställde ut modellbåtar och fotodokumentation utan någon bemanning alls.
Nytt för året var också en större ”Classic boat”avdelning där vi från föreningen kunde bidra på ett
bra sätt.
Årets arrangemang genomfördes utan begränsningar, det var förberett med ”spritstationer” (för
handtvätt) samt en uppmaning att hålla avstånd,
det tycker vi fungerade bra.
Det började för vår del med etablering på torsdag eftermiddag, mastskjulet där vi kamperar
fylldes med modellbåtar samt fotodokumentation
över Orustvarven. Lottekan ställdes upp utanför.
Vårt bidrag till Classic Boat avdelningen (Siv,
Kantippa, Katinka, Sjörået och Levina) kom på
plats. Parallellt med vår etablering rådde självklart
en febril aktivitet för Rassy själva med hela deras
båtprogram, Båtmäklare med begagnade båtar till
salu samt alla underleverantörer i sina tält uppe på
hamnplan. Här ska tilläggas att det blåste en hård
och kall Nordostlig vind denna dag, s k ”fel vind
från fel håll”.
Med på Classicbryggan fanns också Kulturföreningen Gösta Johanssons Varv med Polstjärnan
och två andra båtar byggda på Varvet.
Fredagen kom med allmän start klockan 10.00,
vi bemannade lotteriet och modellbåtsavdelningen,
den kalla vinden från torsdagen var kvar, det var
en riktigt kall dag, rikligt med folk till trots.
Lördagen var den publiktätaste, med ngt bättre
väder, vi sålde många lotter under dagen. Söndagen var riktigt fin med vackert sensommarväder
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och mycket publik. Måndagen kom med lika fint
väder och ganska mycket publik.
16.30 på måndagen bröt vi mässan och det normala ”packa ihop och åka hem” arbetet genomfördes.
Det var ett lyckat arrangemang, vi sålde nästan
1000 lotter på segelekan, många sa att det var fint
med några ”riktiga båtar” på bryggan. En förbättringspunkt för nästa år är att vi måste lyfta fram
Modellbåtsbyggeriet mer så vi får in fler besökare
i mastskjulet.
Tack alla för ett bra samarbete, ingen nämnd,
ingen glömd
Anders Lidqvist, September 2021

Polstjärnan från Kulturföreningen Gösta Johanssons Varv

Träbåtsföreningens Modellbåtsbyggare
Hej båtbyggare
Nu har vi äntligen kommit till skott med lokaler och
tider. Dessutom förutsätter vi att alla berörda nu är
vaccinerade.
Lokal: Slöjdsalen i Stenungssundsskolan (se
bifogad karta där lämpliga parkerings platser är
utmärkta). Det innebär en kort promenad.
Adressen är: Doterödsvägen 2, (parkering se
bifogad karta). Vi har bestämt oss för att i år köra
varannan Lördag.
Vi disponerar 16 arbetsplatser. Kanske blir vi flera
deltagare men alla är inte med varje gång, det vet vi
sedan tidigare, så det ska säkert räcka.
Halvmodeller med start den 25/9 sedan 9/10;
23/10; 6/11; 20/11; 4/12;
Kursavgift 2500 som tidigare.
Helmodeller med start den 2/10 sedan 16/10 ;
30/120; 13/11; 27/11; 11/12.
Kursavgiften är som tidigare 1 500 kr.
Tider: mellan 09,00-14,00. Vårens tider meddelas
senare.

Material och Ritningar: Ta med era pågående och
ej avslutade arbeten/objekt.
Som ni alla vet så har Lars Winckler gått bort.
Lars var den som försörjde oss med sågat och
hyvlat virke.Den möjligheten att förbereda virke har
vi följaktligen inte kvar. Vi försöker hitta en lösning
på detta. Räkna inte med att vi har ett stort lager
tillgängligt 2/10.
Behöver ni hjälp med material och ritningar till
upp-starten, säg till i god tid före start så vi hinner
ta fram underlag/material. Dessutom måste vi börja
planera för det behov vi har under kursen beroende
på vad ni vill och kommer att bygga.
MVH Tommy & Torgny

Vi startade upp Lotteriförsäljningen igen efter
pandemin
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Drömmen om en
RIB i trä
Min son och dotter med familjer vill gärna att
Minne ska förses med gummibåt. Denna önskan
får stöd av sansade människor som påpekar hur
praktisk en sådan farkost är. Den är oöm, automatiskt avfendrad, årorna sitter fast och man kan ha
en liten utombordare på den. Men jag vill att det
ska vara en riktig liten dinge som står på taket. Inför
familjens krav kläckte jag idén att jag skulle kunna
ha en uppblåst brandslang som avbärare istället för
det traditionella repet och därmed förvandla dingen
till en sorts förhistorisk RIB. Den grå textilslangen
är snygg och ser lite marin ut och den skulle förstås
funka jättebra och skydda omgivningen mot oönskade skavsår. Dessutom innehar jag ett antal utrangerade brandslangar.
Med hjälp av superlim monterade jag en cykelventil i ena änden av en slang. Efter detta innehåller
slangen också en superlimmad engångshandske.
Jag klämde ihop ändarna med ett par träbitar och
blåste upp slangen till en tjusig styv tiometerskorv
som reste sig i verkstan. Nästa dag var korven betydligt slakare. Parallellt med läcksökningen började
jag forska kring andra fyllnadsmedel än luft och fick
omedelbart in en fullträff. Jag återger min mailväxling med Johan från Saccosäckar.se.
Jag: Hej! Ni verkar kunna detta med små plastkulor.
Jag ska ha en brandslang som avbärarare på en liten
roddbåt. Tanken var att ha en luftfylld slang men
tyvärr verkar den inte kunna hålla kvar luften under
lång tid. Funderar då om det skulle vara en möjlighet
att istället fylla slangen med små lätta kulor. Liksom
en sittsäck ska ju den tåla att tryckas till ibland. Blir
de mycket statiska vid hantering? Antar att man
kanske kan packa in dem genom att ha en klenare
slang som man fyller med och blåser in kulorna och
samtidigt drar ur sakta ur den stora brandslangen.
Tacksam för tips om vilken sort som lämpar sig
bäst för detta ändamål. Total volym i slangen blir
ca 20 liter.
Johan: Det är ohyggligt svårt att packa dessa kulor.
Typ omöjligt... De flyger bara iväg då. De är så sjukt
lätta. Dessutom kommer de att glida omkring i
slangen och hamna på lägsta punkten. Du behöver
nog något mer fast.
Jag: Ok. Det låter ju inte så bra. Men om vi ändå leker
med tanken på att jag hittar på ett sätt att trycka in
kulorna hårt i slangen så att den blir som om den var
luftfylld, tål då kulorna att komprimeras utan att gå
sönder och förvandlas till flisor?
Johan: Ja, de läggs ju i säckar som barn kan hoppa
på.
Jag: Vad tror du om att jag hänger slangen från
andra våningen (den blir ca 6 m lång) och fyller försiktigt uppifrån. Sen gör jag en välpassande träplugg
med snöre i ena änden (så att den går att dra tillbaka)
och trycksätter med luft så att pluggen åker ivåg och
komprimerar kulorna i andra änden av slangen. Drar

Det blev ingen brandslang denna säsong
men utvecklingsarbete pågår
ur pluggen och fyller på mer och upprepar det hela
till slangen är som en stoppad korv.
Johan: Du....lova mig att filma det....Har du sett min
video där jag skulle fylla en saccosäck ? Det är alltså
epskulor som väger 0.00000001 gram. Släpp några
i luften o du kan knappt greppa dem med handen
då de flyger iväg av din rörelse. Din idé med träplugg
vore....rolig att se. Får du inte 100% tätt skulle det
skapa en fontän.
Jag: Haha! Min fru läser över axeln och har redan
förbjudit mig att försöka med dessa kulor. Om jag
skulle framhärda lovar jag att jag köper kulorna från
ditt företag och att jag filmar. Men jag vill inte riktigt
släppa tanken ändå...
Johan: Klok fru - envis man. Samma som här
hemma. Du skulle sett mig när jag skulle göra rent
rummet som hade epskulor överallt. Dessutom med
filtmatta.
Jag: Sen har faktiskt ett antal medlemmar i Västkustens Träbåtsförening totalsågat brandslangsiden.
Då avslutar Johan med denna tänkvärda pärla:
När ens fru säger nej, ens förening sågar idén och
man själv börja tveka - Då är det bara att gasa!
Det är inte var dag man finner en sådan själsfrände
på nätet när man letar frigolitkulor. Utvecklingsarbete
pågår.
BEA- Jonas

Vakans Lotteriansvarig...
Vi söker en person som vill ta ansvar för vårt
Tombola-lotteri som vi främst använder under Båtmässan i Göteborg. Rune som tidigare hanterat detta
med den äran har tackat nej till fortsatt ansvar.
Vi söker en person som kan ta huvudansvar för
lotteriplanering samt inköp av priser.
Rapportering/Dialog med Styrelse ingår i ansvaret.
Bemanning av lottförsäljning ingår inte i ansvaret.
Intresserad? Kontakta Anders Lidqvist via
070 8800346 eller ordforande.vtf@gmail.com
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