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Styrelsens verksamhetsberättelse 2013 

 

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 8 protokollförda möten. Intentionen har varit att ha 

ett möte i månaden förutom under sommarmånaderna. 

Vid konstituerande mötet utsågs Jan Nyström till vice ordförande och Martin Eklund som 

adjungerad till styrelsen.  

 

Under året har inga större investeringar gjorts i hamnen. Styrelsen har fonderat medel för att  

kunna fortsätta upprustningen av klubbstugan, bygga om slipen, se över vattenledningarna, 

ersätta 200-bryggan och mobilkranen mm. 

 

Klubbens  hemsida havererade i maj och vi fick med kort varsel ta fram en ny. Här gjorde 

Janken Åkerström en stor insats. Under vintern gjordes en upprättning av informationsskriften 

till nya medlemmar. Den lades sedan ut på hemsidan samt i ett tryckt inplastat exemplar i 

klubbstugan. 

Vi tecknade kontrakt på bredband till klubbstugan och en väggmonterad TV sattes upp.     

TVn är ansluten via routern så man ska välja source HDMI för att se TV-kanalerna.  

Avsikten med installationen av router och slavsändare är att bredbandet ska ha täckning i hela 

hamnbassängen. Slavsändaren behöver kompletteras med yttre antenner till nästa säsong.  

 

Under arbetsdagarna på våren så renoverades bl a badbryggan vid bastun, bryggorna ställdes i 

ordning och hamnområdet städades. 

Elsäkerhetsverket gjorde 2012 en riktad besiktning i småbåtshamnar. Klubben fick i maj 2013 

en skrivelse med ett stort antal punkter som skulle åtgärdas. El-ansvarige Håkan Jonsson tog 

tillsammans med ordf. Håkan Nordin fram en handlingsplan för hur alla brister skulle 

åtgärdas. Detta redovisades för verket i en skrivelse. Man var från Elsäkerhetsverkets sida 

nöjd med klubbens hantering och avskrev ärendet. En av de saker som finns med bland 

verkets krav är en årlig inspektion och dokumentation av elen inom hamnen och då också i 

samtliga båtskjul. 

 

Under försommaren bröts elmotorn på bilgrinden sönder. Hela sommaren har grinden fått 

vara öppen dagtid. Vi känner inte till att det medfört några ovälkomna besök. Grinden är 

sedan september hel igen. Grindarna får absolut inte låsas samman med hänglåset. 

Vid arbetsdagen i oktober sattes bl a snöpinnar upp. Avsikten är att snöröja inom hamnen för 

att ge t ex brandbilar möjlighet att köra in på området om det skulle inträffa en brand. 

 

Styrelsen tackar för det här året och hoppas att nästa år bjuder på en lika fin båtsommar. 
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