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Agenda 

Tidpunkt Ärande Bilaga 

 1 Anteckningar från föregående möte  

 2 Ärende 

2.1 Besättning 

2.2 Flyg, offentliga kommunikationer och boende 

2.3 Planering av förnödenheter 

2.4 Utrustning 

2.4.1 Personlig 

2.4.2 Gemensam 

2.5 Investeringar 

2.6 Vaktschema 

2.7 Säkerhet 

2.8 AST 

 
 
 
 
 
 
 

 3 Övrig information  

 4 Aktivitetslista  

 5 Tid för nästa lördagscafé  



 
 
 
 

2012-03-17 

   
  sida 2/4   
   
  

Milligor crew meet - swe 2012-03-17.doc 
 

Mötes protokoll 
 
milligor - Alberorosso Sailing Team Sweden 
 
Håkan Margenberg 

 

1 Anteckningar från föregående möte 

Anteckningar från föregående möte gicks igenom. 

2 Ärenden 

2.1 Besättning 

Elisa Ravasin meddelar tyvärr att hon inte kommer att följa med då hon har svårt att få 
ledigt. Elisa är naturligtvis välkommen om förhållandena ändras. 

”Se till att din kontaktinformation är uppdaterad. Formulär finns på längst ned på sidorna: 
  http://milligor.wordpress.com/crew 
  http://enmilligor.wordpress.com/crew” 

2.2 Flyg, offentliga kommunikationer och boende 

Ni undersöker själva boende i respektive hamnar. 
Koordinater för hamnarna finns på bloggen under http://milligor.wordpress.com/rutt.  
Micael/Patrik, kolla alternativ hamn i Alicante söder om flygplatsen.  

Återstår för Micael och Lars att boka flygbiljetter. 

2.3 Planering av förnödenheter 

Bloggen har uppdaterats med matlista under http://milligor.wordpress.com/crew”. 

2.4 Utrustning 

2.4.1 Personlig 

Vi väntar på leverans av sjökläder för betraktan och utprovning. 

En lista med personlig utrustning finns publicerad på bloggen under 
http://milligor.wordpress.com/crew.  Kom med förslag så fyller jag på den. 

2.4.2 Gemensam 

Gemensam utrustning finns publicerad på bloggen. 
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2.5 Investeringar 

Jag väntar på leverans av beställd utrustning till båten från Marinaman, EV (livflotten) och 
”Buri” (britsar).  

2.6 Vakt schema 

Vaktscheman har ändrats och publicerats under http://milligor.wordpress.com/rutt, 
http://enmilligor.wordpress.com/route. 

2.7 Säkerhet 

Thomas har tagit fram en lathund för VHF nödanrop. Den kommer att plastas in och sättas i 
båten. Den finns för beskådan på bloggen under http://milligor.wordpress.com/crew. 

2.8 AST 

”Lördag den 21/4 kl 14 är samtliga besättningsmedlemmar inklusive familj välkomna hem 
till oss på Kölgatan 11 i Motala. Vi äter en lättare måltid på altanen, berättar för våra familjer 
om kommande äventyr och firar bildandet av Alberorosso Sailing Team Sweden med 
tårta och champagne. 

Om vi har tur med tekniken så får vi också kontakt med Italien.” 

3 Övrig information 

Kameratest är publicerad på bloggen. 

Mikael visade böcker om mat. 

Livflotten har nu identifierats. Den går att packa om! 

Glöm inte bort att beställa Europeiskt sjukförsäkringskort från försäkringskassan, 
   https://www.forsakringskassan.se/servicewebb/start.do?op=12011 

Kolla upp hur du har det med reseförsäkring och vad hemförsäkringen täcker för något. 
Vid allvarlig skada är det bra att ta kontakt med SOS International, 
http://www.sos.dk/sv/Corporate/kontaktaoss.html,  så att eventuella kostnader för sjukvård 
och sjuktransport täcks. 

SOS International 
Nitivej. 6 
DK-2000 Fredriksberg 
Danmark 
tel. +46 8 6704000  fax.+45 70 105056  
epost: sos@sos.eu  
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4 Aktivitetslista 

- 

5 Tid för nästa lördags café 

Lördag 24/3 kl 10. 

HLR – 7/4 


