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Styrelsens verksamhetsberättelse 2020 
 

Styrelsen har under året bestått av Tommy Kling, ordförande, Monica Wallin, kassör, Ronny 

Svensson, sekreterare, Folke Nyström, Per Eriksson och med suppleanterna Martin Eklund 

och Morgan Evensson. Vid det konstituerande styrelsemötet utsågs Folke Nyström till vice 

ordförande. Till styrelsemötena har alltid hamnkaptenerna kallats liksom andra förtroende-

valda då någon punkt på dagordningen behandlat ett område där den förtroendevalde är 

ansvarig. Alla möten från mars till augusti hölls via nätet p g a coronapandemin. 

 

Vintern 2019-2020 var en normal vinter vad gäller snömängd. Klubben har ur brandsynpunkt 

hållit bilvägarna inom hamnområdet snöröjda.  

Planeringen inför båtsäsongen 2020 började som vanligt redan i januari med ett första utkast 

till Aktivitetskalender. Det sändes till de olika kommittéerna för komplettering med datum för 

egna aktiviteter. Normalt presenteras Aktivitetskalendern på vårmötet men i år fick mötet 

ställas in och medlemsinformation sändes via e-post. 

 

Klubben har i många år använt Svenska Båtunionens administrativa system, BAS, för 

medlemsregistrering. BAS har flera inbyggda funktioner som vi inte använt. Under vintern 

gick ett antal förtroendevalda utbildning i systemet för att kunna använda dessa funktioner.  

Från och med i år har klubben infört bokningar via BAS vad gäller nattvakt, anmälan till 

sjösättning och upptagning, bokning av bastun och bokning av klubbstugan.  

När det gäller nattvakt har det inom klubben funnits en jourgrupp av medlemmar som erbjudit 

sig att ta över någon annans nattvakt. Kontakt med jourgruppen har skett via SBS hemsida. 

Jourgruppen har dock använts i liten utsträckning.   

 

Under våren har Sten Bengtsson hållit en klubbintern utbildning av kranförare vad gäller bl a 

arbetssäkerhet vid lyft samt försäkringsfrågor. 

 

Coronapandemin medförde att medlemsmöten ställdes in. Både p g a pandemin och för att få 

en effektivare användning av arbetstid så gjordes inga allmänna kallelser till arbetsdagar.  

Riktade kallelser till arbetsgrupper gjordes för att ställa i ordning hamnen inför säsongen. 

Hamnkapten Rune Gustafsson tillsammans med arbetssamordnare Roger Ahlm var samman-

hållande i framtagning av en diger lista på arbetsuppgifter. Vid flera tillfällen sändes 

uppmaning till medlemmarna att ta del av listan och anmäla sig för någon arbetsuppgift.   

 

Bland arbeten som gjorts kan nämnas följande: 

Byte av plåttak på truckskjulet. Taket byggdes en gång med begagnad plåt som hade många 

spikhål. Nu är ny plåt lagd på den södra takhalvan och andra halvan är planerad att läggas 

under 2021.  

Den container, vari bl a klubbens jollar förvaras, som stod längs norra väggen på truckskjulet 

har flyttats till staketet. Staketet har längs containern och fram till truckskjulet klätts med plåt. 

Över containern har byggts ett plåttak. Avsikten är att utrymmet där containern stod ska 

användas för ett mastställ.  

På infarten och delar av vägarna inom hamnområdet har asfalt lagts under sensommaren. 
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En begagnad jordbrukstraktor inköptes under året. Avsikten är att den, tillsammans med 

klubbens Volvo-traktor, ska användas för transport av båtvagnar inom hamnområdet. Den kan 

också användas för t ex snöröjning. På sjösättnings- och upptagningsdagarna blir det mycket 

smidigare med två traktorer för bogsering av alla båtvagnar. Med bara en traktor blir det 

mycket väntetid för kranen. 

 

Det är många klubbnycklar på driven och klubben har infört ett nytt låssystem för öppning av 

bilgrinden. Man öppnar nu med mobiltelefonen. Grinden stängs automatiskt. Alla medlemmar 

har via e-post blivit tillsända en blankett att fylla i och sända tillbaka. Där ska man ange bl a 

sitt mobilnummer. Numret måste vara inprogrammerat i låssystemet för att man ska kunna 

öppna grinden. Nyckelstolparna är borta och de som ev. ännu inte har sänt tillbaka blanketten 

med sitt mobilnummer angivet har därmed inte möjlighet att öppna grinden.  

 

Under hösten städades hamnområdet. Det hade under åren samlats mycket metallskrot och 

detta transporterades till återvinning liksom den gamla mobilkranen. Både inne på klubbens 

område och längs staketet på utsidan har sly röjts bort. Gränsen för klubbens område är inte 

vid staketet utan längs strandpromenaden. Att staketet byggdes långt inne på klubbens område 

beror på att området utanför staketet var ett djupt vattenhål. Det har senare fyllts ut och är nu 

bara ett dike längs strandpromenaden. 

 

Bastun har kompletterats med en ny badbrygga. Själva bastuaggregatet var svårt angripet av 

rost och ett nytt har köpts in och installerats. 

 

Styrelsen beslöt att ändra verksamhetsåret till att vara lika med kalenderåret. Årsmötet 

flyttades från november till januari. Dessutom beslöts att den tid under vilken arbetsplikt ska 

fullgöras för 2020 avslutas 31 oktober. Uppsägning av båtplats ska ske senast 2021-01-31 för 

att underlätta hamnkaptenernas arbete.    

 

År 2020 kommer att stå i historieböckerna som året med corona-pandemin. Klubbens 

inplanerade medlemsmöten fick ställas in. Information till medlemmarna fick ske helt via  

e-post och hemsidan.  

Vädermässigt var det stora växlingar under året. SMHI sammanfattar sommaren som varmt-

kallt-varmt. Årets juni var den varmaste junimånaden sedan statistik började föras 1860, juli 

var den kallaste hittills under 2000-talet, i augusti kom sommarvärmen tillbaka.  

 

Styrelsen tackar för 2020 och hoppas att 2021 bjuder på en fin båtsommar och utan corona. 
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