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Styrelsens verksamhetsberättelse 2020  
 

Styrelsen har under verksamhetsåret, från föreningens senaste årsmöte, genomfört 7 

protokollförda styrelsemöten. Vid det konstituerande styrelsemötet 21-06-14 utsågs Folke 

Nyström till vice ordförande. Till styrelsemötena kallas alltid hamnkaptenerna och 

arbetssamordnare som adjungerande. 

 

Tidigare under 2020 ansökte båtsällskapet om skyddsjakt på den vitkindade gåsen, en 

ansökan som beviljades. Gåsen fick nog kännedom om detta och kom senare än vanligt och i 

färre antal. Tre fåglar sköts under den tillåtna säsongen. 

 

Elektroniken till bilgrinden började krångla och det var svårt att få support, så vi beslutade att 

byta ut den till modernare variant som vi kan programmera själva. 

 

En hjärtstartare har införskaffats. 

 

Föreningen är befriad från att lämna in skattedeklaration för de kommande fem åren, om vi 

följer reglerna för ideell allmännyttig förening. 

 

På grund av pandemin genomfördes årsmötet senare än vanligt, vilket även bidrog till att 

föreningens avgifter lämnades oförändrade eftersom säsongen redan startat.  

 

Projektet ”Ringar på vattnet” som bl a iordningsställt bryggor och servicehus i Söråkersviken 

har haft avslutsmöte i juni.   

 

Årets sjösättningar och upptagningar har fungerat mycket bra med ett team som har flerårig 

erfarenhet. 

 

Styrelsen har under året särskilt hanterat två frågor som fortfarande är aktuella. Det är arbetet 

med att ta fram förutsättningar för att bygga en travers för sjösättning och upptagning av 

båtarna. Klubben har låtit genomföra miljöundersökning som ska analyseras för vidare 

åtgärder. Det finns ett förslag på hela traversbygget. Den andra frågan är hur klubben kan 

ersätta nuvarande farmartank, som inte är godkänd för fortsatt användning. 

 

Klubben har under denna säsong utökat traktorförar-gruppen med två personer.  

 

Arbetet med ett nytt mastställ är påbörjat och ska slutföras till våren så att det är möjligt att 

använda det till kommande vintersäsong. De master som nu förvaras på hamnplan och i 

traktorgaraget kan få en ny förvaringsplats och samtidigt frigörs utrymme i garaget.  

 

Det har även i år funnits en arbetslista med prioriterade arbeten som behöver genomföras. 

Från arbetslistan har medlemmarna kunnat välja arbetsuppgifter. Alla har inte varit tillräckligt 

aktiva med att välja arbetsuppgifter för att uppfylla sin arbetsplikt, vilket resulterade i ganska 
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hög fakturering för utebliven arbetsplikt. För en ideell förening som båtsällskapet är, är det 

viktigare att jobben blir utförda. 

 

Föreningen deltar i projektet ”ett hav för alla” tillsammans med Storöringens Fiskeklubb. 

Projektet syftar till att få fler barn och ungdomar att upptäcka havets möjligheter.  

 

Styrelsen tackar alla medlemmar för det arbete som genomförts, alla nattvakter som bidragit 

till en säker båtklubb samt alla som genomfört fina åtaganden i kommittéer och som ombud. 

 

Båtsäsongen 2021 kännetecknades av väldigt soligt och varmt väder.  

 

Med önskan om en lika fin säsong 2022! 


