HAVSPADDLARNA i Västerås, mars 2022

Till alla medlemmar
En 27-år gammal paddelförening avslutas vilket slutligen beslutades på det extra årsmötet
den 16 februari 2022. Den allra första aktiviteten var lustigt nog en skridskotur strax före det
första årsmötet. Nuvarande styrelse sitter kvar tills allt är klart men blir det inga fler
medlemsaktiviteter.
Det har under ett antal år varit mycket svårt att få ledamöter till styrelsen varför vi i 2021 års styrelse
undersökte vilka möjligheter som funnits att driva föreningen vidare. Vi konstaterade tyvärr slutligen
att det är dags att gå vidare, men gärna i en eller annan form. Vi såg glädjande nog att viljan att
paddla i gemenskap är påtaglig och föreslog därför att föreningen skulle omformas till en
medlemsgrupp för att ta vara på det fina grundkonceptet - Paddlingar med teman.
Då fler varit inne på samma idé har nu en grupp medlemmar utvecklat Paddlare HAV, en
Facebookgrupp som bygger på dess medlemmars deltagande och engagemang. Det finns alltså ingen
styrelse eller ledning även om det behövs några administratörer för att godkänna nya medlemmar
och säkra funktioner. Mitt intryck är att intresset är stort och jag tror detta är helt rätt väg att gå.
Föreningens hemsida kommer att finnas kvar under större del av året.
Viktiga delar av föreningens historia kommer nu att doneras till Arkiv Västmanland för framtida
intresse och forskning. Det är Anders Segerberg som samordnar detta arbete och det är till Anders
den som har information att spara kan vända sig.
Resterande pengar doneras till Sjöräddningen (SSRS) och vår utrustning överlämnas som gåva till
VKF, Västerås kanotförening.
Det sista årsmötesprotokollet ligger på hemsidans medlemssidor

Ett stort tack till alla engagerade styrelseledamöter, ledare och andra aktiva under årens lopp.
Hoppas vi ses på sjöar och HAV framöver.
Simone Saul, ordf

Havspaddlarna i Västerås - Vi är en förening som paddlar med havskajaker på hav, sjöar och åar. Vårt program fylls med
både korta dagsturer och längre turer med tält.
www.havspaddarna.se

