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Styrelsens verksamhetsberättelse 2019 
 

 

 

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 6 protokollförda möten. Vid det konstituerande 

styrelsemötet den 20 januari utsågs inom styrelsen Folke Nysröm till vice ordförande.         

Till styrelsemötena har alltid hamnkaptenerna kallats liksom andra förtroendevalda då någon 

punkt på mötet behandlat ämne där den förtroendevalde är ansvarig. 

 

Styrelsen har under året haft underhandskontakter med valberedningen. Denna har under året 

arbetat föredömligt målinriktat för att i god tid innan årsmötet ta fram förslag på förtroende-

valda. 

 

Planeringen inför båtsäsongen 2019 började redan i januari med att ett första utkast till 

klubbens Aktivitetskalender togs fram till styrelsemötet 27/1. Det sändes till de olika 

kommittéerna så att de kunde komplettera med datum för egna aktiviteter.  

Aktivitetskalendern presenterades, som brukligt är, på vårmötet i april. 

 

Vintern 2018-2019 var en normal vinter vad gäller snömängd. Klubben har ur brandsynpunkt 

hållit bilvägarna inom hamnområdet snöröjda.  

 

På grund av tekniskt strul så kunde inte den ekonomiska redovisningen och budgeten 

presenteras skriftligt på årsmötet 2018 varför styrelsen fick i uppdrag att presentera dessa på 

vårmötet, vilket gjordes. 

 

Under våren har Göran Byström hållit i en klubbintern utbildning av kranförare. Härigenom 

har vi nu flera förare att tillgå. Inför första sjösättningen ställdes bryggorna i ordning och 

sjösättningarna med nygamla kranen gick bra. Fortfarande finns det dock båtvagnar som inte 

är märkta med namn och tfn trots att märkpenna fanns tillgänglig vid sjösättningsplatsen. 

 

Då klubben nu har flera kranförare att tillgå så ordnades på hösten gemensam upptagning vid 

tre tillfällen mot normalt två, vilket uppskattades. Den första upptagningen fick dock skjutas 

en dag framåt då det i väderprognosen varnades för mycket hårda vindar, vilket det också 

blev. En miss i planeringen var att den sista upptagningen var samtidigt som klubben hade 

arbetshelg. 

 

Arbetena i hamnen har i stort inskränkt sig till normalt underhållsarbete. Genom att de flesta 

båtvagnar ställdes undan på gamla tältplatsen så har hamnplanen kunnat klippas. Piren vid 

bastun utanför 100-bryggan är utsatt för erosion och har under sommaren till en del förstärkts 

med sten. Härigenom har det också skapats större parkeringsutrymme. 

    

Inga större investeringar har gjorts under året. Klubben har därmed kunnat samla medel på 

investeringskontot för att finansiera framtida investeringar. 
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I projektet Ringar på vattnet, som kommunerna Timrå-Sundsvall-Ånge arbetar med, har 

byggarbeten i Åkeröviken av servicehus och bryggor skett under året. Arbetena har dock 

dragit ut på tiden. Av SBS medlemmar är det framför allt C-G Carlsson som varit engagerad i 

projektet genom Utsjöbryggornas förening.  

 

Sommaren 2019 upplevdes av många som sval, blåsig och regnig men kanske var det en 

normal svensk sommar. 

 

 

 

 

Styrelsen tackar för 2019 och hoppas att 2020 bjuder på en fin båtsommar. 
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