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Kallelse till årsmötet torsdagen den 19 mars 2015 Klockan 19.00 

Varmt välkomna till 

Museiföreningen Najadens Vänners årsmöte i Sjömanskyrkan Strandg. 5 

 

OBS! Kökets goda smörgåsar serveras varför vi vill att Du anmäler närvaro senast 17 mars till:  

John Sjölin e-post: john.sjolin@swipnet.se.se, tfn. 035 12 19 69 

eller Sig-Britt Christensen E-post: sigbrittchristensen@tele2.se, tfn 035 17 80 27 

 

 Program 

Innan och efter årsmötet finns möjligheten att köpa souvenirer  

 

19.00. Årsmötet öppnas med 5 glas. Dagordning följes enligt stadgarna.  

20.15. Beställt kaffe med smörgås serveras.  

21.00 Avslutning (Därefter plockar vi undan i salen). 

OBS! För att dra ner kostnader vill vi att du har alla handlingar med dig, kallelse, 
program, dagordningen och verksamhetsberättelse. Vi trycka bara upp begränsade 
kopior av dessa till årsmötet.  Ekonomisk rapport och balansräkning finns tillgängligt på 
årsmötet. 

 

 

 

John Sjölin Ordförande  

Håll dig uppdaterade på www.fullriggarennajaden.se  
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Viktig information inför kommande årsmöte. 

 

Det har gått nästan ett år sedan det blivit känt att Najaden skulle säljas till Seilskutforeningen i 
Fredrikstad, Norge. Trots överklaganden, protester m.m. från vår förening, Föreningen Gamla Halmstad 
och många privatpersoner blev det så, att Kommunen ”vann” i Förvaltningsrätten och prövningstillstånd 
till kammarrätt beviljades ej.   

Najadens Vänner har knutit en bra kontakt med de nya ägarna av fartyget. Detta framgår kanske bäst av 
den julhälsning som vi fick från fartygets nya ägare:”Til og med Najadens venner i Halmstad, som 

absolutt ikke ønsket at skuten skulle forlate byen, har stilt opp og hjulpet oss. I mange tilfelle har 

bedrifter tilbudt sine tjenester gratis uten at vi har bedt om det ”. Detta är ett bra betyg för vår vilja att 
vara de nya ägarna behjälpliga. Vi har också, i flera sammanhang, ”ställt upp” och hjälp/stöttat 
kommunens företrädare i samband med överlämnandet, men detta har inte rönt någon uppskattning. 
Däremot har kommunen varit frikostiga med arvoden till inhyrd konsult, som var -i allra högsta grad- 
beroende av den kunskap som finns i vår förening 

Utifrån de kontakter vi har haft med de nya ägarna så vill dessa, att vår förening skall –på olika sätt- 
engagera sig i fartyget. 

Nuvarande styrelse har varit engagerad under hela processen, kommunbeslut om försäljning, 
överklagande av beslut, varit behjälpliga vid överlåtandet m.m.m.m. Detta tillsammans med, att 
föremålet för vår omtanke -under många år- lämnat staden, gör att styrelsen vid nästkommande årsmöte 
ställer sina platser till förfogande. 
Om ett fortsatt engagemang i Najaden, i samråd med nya ägarna, skall utvecklas så överlåter vi detta åt 
intresserade medlemmar i vår förening att bilda en ny styrelse. 

Har Du, som medlem i ”Föreningen Najadens Vänner”, intresse av ovan beskrivet engagemang så hör 
av Dig till undertecknat. En komplett styrelse, enligt nuvarande stadgar, är: Ordförande + 4 ledamöter 
(max 8). 

Om en styrelse inte kan väljas är alternativet nedläggning av föreningen. Nuvarande styrelse, som då 
blir en interimsstyrelse, är villig att kvarstå för att avveckla föreningen. Tid för avveckling beräknas till 
6 månader. Under dessa 6 månader kan intresserade medlemmar ta initiativ till fortsatt verksamhet, men 
då med en ny styrelse. 

 

John Sjölin  
För uppdrag av Styrelsen Museiföreningen Najadens Vänner 


