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Styrelsens verksamhetsberättelse 2014 
 

 

 

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 5 protokollförda möten inklusive planeringsmöte 

inför arbetsdag. Däremellan har telefonkontakt hållits vid ett flertal tillfällen för att ta om 

hand uppkomna frågor. Vid det konstituerande mötet utsågs Jan Nyström till vice ordförande 

och Martin Eklund adjungerades till styrelsemötena.  

 

Vid ett åsknedslag under tidiga sommaren slogs både klubbstugans telefon liksom bredbands 

utrustningen ut. Routern förstördes och fick ersättas med en ny. Detta tog sin rundliga tid. 

 

Under året har en större investering gjorts. Den gamla slipen har grävts bort och för att kunna 

ersätta den med en ny med tillräckligt djup så grävdes slipområdet och området längs 

utrustningsbryggan ur. Underlag av grovt material till den nya slipen lades ut med en vinkel 

på 15 ˚. Två betongelement på tillsammans 20 m längd lades ut med en inhyrd kran. 

 

År 2014 är det 60 år sedan klubben bildades och detta firades med en fest den 2 augusti. 

Många medlemmar kom och lät sig väl smaka.                                                                      

Dessutom lät klubben ta fram en pikétröja med klubbmärket. På grund av olika 

omständigheter blev dessa inte klara förrän till hösten varför de finns att få först till årsmötet. 

 

Under oktober så anordnade SBU en utbildning i deras administrativa system BAS på ett antal 

platser i Sverige. Utbildningen för klubbar i mellersta Norrland förlades till vår klubbstuga 

och samlade ett 20-tal deltagare från klubbar i Hälsingland, Medelpad och Ångermanland. Av 

de som använder BAS i vår klubb kunde tyvärr endast Ronny Svensson deltaga. 

 

Under arbetsdagarna på våren så ställdes bryggorna i ordning och hamnområdet städades. 

Hösten arbetsdagar fokuserade som vanligt på att vinterställa hamnen. 

 

Försommaren 2014 var ovanligt kall men efter midsommar kom solen och värmen och den 

höll sedan i sig under resten av sommaren. Året 2014 går till historien som en mycket fin 

båtsommar. 

 

 

 
Styrelsen tackar för 2014 och hoppas att nästa år bjuder på en lika fin båtsommar. 
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