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Hej alla medlemmar! 
Styrelsen för 2016; Carl Mörn ordförande, Henrik Engblom vice ordf, Björn–Olof Erikson, Boris 
Ekman, Börje Mattsson, Fredrik Ruhala.   
Suppleanter: Lars Berthén, Maria Mäkilä, Heidi Oliviera  
Bokslutet för 2016 hade ett +5472,00 resultat, en lyckad säsong på alla sätt och vis. 
 
Seglationsåret 2016 
Ja egentligen ett helt vanligt år med varierat seglingsprogram bl a 2 besök på Gotland, Folkhälsans 
seglarläger, Diabetessegling, praktikseglingar för sjöskolorna, piratseglingar för de yngsta, lite 
skolor från Åland samt dagsseglingar från Sjökvarteret med allt från företag till bröllop. 
 
Seglingar för medlemmar: 
Barn o familjesegling under Anna och Lindas ledning  
Nytt för året var Restaurangsafari som leddes av Henrik med besök på Sottunga/Salteriet och 
Kumlinge/Glada laxen. Detta gav mersmak och återkommer med nya destinationer. 
Seglingen till Strömmingsmarknaden med Henka som skeppare var detta år en dag längre som gav 
ett lugnt tempo med flera nya besöksplatser. 
Prentisarna har seglat i skärgården under 10 dagar. 
 
Albanus underhåll: 
Torrsättning på Algots Varv för bottenbesiktning och målning. Kunde konstatera att plastningen 
av botten såg mycket bra ut efter 3 år.  
Nytt storsegel levererades under våren. 
Motorn lyftes iland och skall under vintern 2017 totalrenoveras. En stor och kostsam men mycket 
nödvändig operation. 
 
Sjödagarna 2016 skötte Albanus yngre garde försäljningen mycket förtjänstfullt i Jehuset. I 
Sjödagsstyrelsen har Heidi gjort ett storslaget jobb. Ingen anställd fanns p g a dålig ekonomi och 
sköttes  ideellt av styrelsemedlemmarna vilket var en stor uppoffring av dem. Den avgående 
styrelsen har jobbat fram en ekonomisk lösning för framtiden. 
 
Projekt Emelia rullar sakta framåt och är nu en egen stiftelse. Den tekniska projekteringen väntas 
vara klar vintern 2017. Finansiering via PAF medel 25% av byggkostnaderna samt ca 50.000 från 
fonder och insamlade medel finns.  Insamlande av medel på frivillig basis har under 2016 inletts 
väl men efter att kontraktet med projektkoordinator Anita löpt ut har den frivilliga delen saktat in. 
För att den frivilla delen och löpande arbete skall fungera behövs någon på ”kontoret” vilket 
hoppeligen löses inom en snar framtid. 
 
Planer för 2017 
Planerar för att delta i Tall Ships Race på sträckan Halmstad- Kotka – Åbo. Drygt 30 dagars 
äventyr. Arbetet med att finansiera detta är i full gång och beslut tas i början på mars. 
Restaurangsafarin återkommer och planeras till augusti och här kommer Henrik Engblom via 
Facebook att informera om planerna. Kom gärna med idéer och förslag till 
henrikengblom2@gmail.com 
Seglingen	till	Strömmingsmarknaden prel avg 27.9 och framme i Helsingfors 30.9 kan man 
redan anmäla sig till albanus@aland.net 
 
Hälsningar från styrelse och verksamhetsledare 


