
Medlemsbrev mars 2022 
 
Båtsäsongen närmar sig med stormsteg, och vi ser alla fram emot det!  
Vi vill i detta medlemsbrev informera om några kommande viktiga hållpunkter.  
 
Utdelning av medlemsmärken 
Från och med i år kommer vi dela ut medlemsmärkena vid tre tillfällen under våren. 
I samband med att du hämtar ut ditt medlemsmärke ska du uppvisa ett giltigt försäkringsbevis på din båt.  
Du är välkommen att hämta ut ditt märke i klubbstugan vid något av nedanstående datum  

• 27 mars kl. 10:00 - 13:00 
• 9 april kl. 10:00 – 14:00   
• 10 april kl. 16:00 - 18:00 
• 24 april kl. 10:00 - 13:00  

 
Familjedag på Motala Vätterfiskeklubb 
Söndagen den 24 april kl. 10:00 14:00 välkomnar vi dig som medlem tillsammans med din familj till en familjedag 
på klubbens område. Vi kommer tända grillen och erbjuda korv med tillbehör till självkostnadspris.  
Vi kommer ordna med lite roliga aktiviteter under dagen.  
Under dagen kan du testa på att dyka med hjälp av dykklubben Octopus. 
Sjöräddningen Motala-Vadstena kommer också finnas på plats.  
 
Loppis på Motala Vätterfiskeklubb  
Lördagen den 9 april kl. 10:00 – 14:00 kommer vi anordna en lopps med båtutrustning och fisketillbehör.  
Har du något som du vill bli av med? Ta då med dig prylarna och sälj dom via ett medhavt bord, presenning eller 
bakluckan på bilen.  Kaffe, korv med bröd och dryck kommer säljas.  
Bjud gärna med dina släktningar, vänner och familj.  
 
Arbetshelg 
Lördag 14 maj är det arbetshelg på området. Du som medlem är då välkommen att städa och fixa på området.  
Ta gärna med en kratta, häcksax eller andra bra trädgårdsredskap.  
 
Arbetsplikt 
Från och med verksamhetsåret 2022 har vi åter arbetsplikt i klubben. Detta betyder att du som medlem med 
båtplats ska göra två (2) arbetstillfällen under året på klubbens område. Du kan delta på arbetsdagarna, städa 
toaletterna och duschen, klippa gräs, olja bryggor osv. Du registrerar ditt arbetstillfälle i pärmen som står i 
klubbstugan.  
Har du inte utfört din arbetsplikt kommer du debiteras en avgift om 500 kronor / arbetstillfälle i samband med att 
medlemsavgiften för 2023 skickas ut.  
 
Är du intresserad av att hjälpa till med att sköta området eller städa toaletter löpande under sommaren kan du 
kontakta ordförande Marie på ordforande@mvfk.se  
 
 
Ny bestämmelse  
Vi påminner dig som har båt på området att din båt ska vara sjösatt, eller undanflyttad från området senast 15 
maj. Detta enligt nya direktiv från vår arrendator.  
Vid särskilda omständigheter, kontakta hamnkapten 076-026 91 36.  
Motala Vätterfiskeklubbs område får inte användas som uppställningsplats (undantaget märkta båtvagnar).  
 
Klubbstugan 
Klubbstugan kommer åter öppnas upp 1 april för alla våra medlemmar.  
Dock kommer värmen fortsatt att vara reducerad på grund av fortsatt höga elpriser.  
 
Med vänlig hälsning Styrelsen Motala Vätterfiskeklubb  
 
 


