Verksamhetsplan 2020

Solna Båtsällskap är en ideell förening
Klubbens verksamhets utvecklas och revideras fortlöpande.
Syftet med vår verksamhetsplan är att:
• Skapa stabilitet och struktur för klubbens utveckling.
• Genom tydliga mål ge möjlighet till uppföljning för styrelse och medlemmar.
• Tillhandahålla ett dokument som kan användas som introduktion för nya funktionärer &
medlemmar, samt vara ett hjälpmedel för valberedningen.
Båtklubben har till ändamål
• Att sprida och föra vidare kunskap om skötsel och framförande av fritidsbåtar.
• Att tillvarata medlemmars intressen.
• Att verka för en god båtkultur och en sund utveckling av båtsport och kappsegling.
• Att ge medlemmar tillfällen till gemensamma nöjen och aktiviteter.
• Att i övrigt väcka och underhålla intresse för båtar och sjöliv.
Vi är en väl fungerande klubb i ständig utveckling med aktiva och engagerade medlemmar. Vi har en
god gemensam samvaro för alla generationer.
Övergripande verksamhetsmål
• Båtklubbens skall erbjuda medlemmar båtplatser i sjön och på land.
• Organisera sommarplatser i sjön och vinterförvaringsmöjligheter, såsom sjö- och torrsättning,
uppställningsplatser, mastförvaring och mastkran.
• I förkommande fall arrangera aktiviteter och utbildningar för våra medlemmar.
• Bedriva klubbens verksamhet med hjälp av medlemmars arbetsinsatser i största möjliga
utsträckning.
Styrelsens ansvar.
• För varje verksamhetsår besluta om föreningens verksamhet, vilket dokumenteras i en
verksamhetsplan.
• Ansvara för klubbens ekonomi och föreslå budget.
• Ansvara för medlemsvård och medlemsrekrytering.
• Styra och samordna sjösättning och upptagning.
• Ansvara för kontakter med SBU och SMBF.
• Administrera och underhålla klubbens medlemsregister.
• Rekommendera avgifter inför årsmötet.
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• Ansvara för att uppdatera hemsida/facebook.
• Ansvara och med medlemmars hjälp underhålla klubbens båtslip, bryggor, klubbstugor och övrig
utrustning.
• Se till att "behovsarbeten" blir gjorda genom arbetsinsatser av bryggansvarig i samarbete med
hamnkapten.
• Bevaka och hantera klubbens kontakter med Solna kommun.
• Ansvara för miljöarbete, både inom klubben samt även mot kommun och myndigheter.
Ekonomi
Löpande sköta in och utbetalningar
Fakturera medlemmar enligt årsmötets beslutade avgifter vår och höst
Avsätta kapital för planerade framtida investeringar enligt beslut.
Säkerställa att SBS debiterade fakturor är korrekta och betalas i tid.
Upprätta bokslut och årsredovisning, samt delge medlemmar detta senast en vecka innan årsmötet
via email.
Slip
Säkerställa att klubbens slip är funktionsduglig inför 2020 års sjösättning
Bryggor
Ny slamning av Borganäsbryggan, kontroll och underhåll av kättingar samt vid behov utföra
nödvändiga reparationer.
Miljö
Säkerställa att medlemmarna är förtrogna med SBS miljöplan och förstår innebörden samt rättar sig
efter denna.
Information om SBS miljöplan sker via hemsida löpande, det åligger medlem att håll sig uppdaterad.
Klubbens miljöansvariga håller fortlöpande kontakt med kommun och myndigheter.
Ungdomsverksamhet
SBS fortsätter att samarbeta med Solna sjöscoutkår och erhåller rabatterat pris på deras Seglarskola.
Trivselaktiviteter
Klubben skall under året anordna en ”kräftskiva”i slutet på Augusti för klubbens medlemmar. Samt
om intresse finns anordna Kappsegling för de medlemmar som har segelbåt.
Övrigt
Bygget Triangeln och nya cykelbron.
Styrelsen bevakar utveckling och hur detta kan påverka klubbens vinterplatser. Byggstart troligen
2021, byggstart för cykelbron är idag osäker.
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