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Verksamhetsberättelse Solna Båtsällskap 2020

Solna Båtsällskap
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
• 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.

Styrelse 2020
Ordförande:
Vice ordförande:
Kassör:
Hanmkapten:
Sekreterare:
Miljöansvarig:
Vice Kassör:
Suppleant:
Suppleant:

Lars Sjöö
Mathias Ohlsén
Olof Stenbäck
Stig Eriksson
Johnny Tydal
Mia Malmenäs
Joachim Erlandsson
Alejandro Hidalgo
Jon Lofthus

Verksamhet
På grund av den världsomfattande Covid pandemin har år 2020 varit ett speciellt år i SBS historia.
Aktiviteten har precis som i många andra föreningar och klubbar begränsats av de
rekommendationer som aviserats från myndigheterna.
Vi har trots detta kunna sköta klubbens huvudsakliga verksamhet väl, till det hör
sjösättning/upptagning och fördelning av platser.
Den omfattande renoveringen av SBS slip har genomförts vilket gör att vi nu återigen har en
fungerande slip.
En begagnad högtryckstvätt med varmvatten har införskaffats under året och skall under 2021
placeras i anslutning till slipen så att medlemmarna effektivt kan tvätta sina båtbottnar.
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En ny kabel mellan el-skåp vid Alnästugan och Käppalabryggan har lagts med medlemmars hjälp, och
anslutits i nytt elskåp av elfirma.
I samband med höstens upptagning har medlemmarna uppmanats att märka sina båtar med
medlemsnummer och erbjöds därvidlag märkmaterial.
Styrelsen har haft ett videomöte under våren med Solna kommun angående planen gällande
byggnation av nytt hus i anslutning till klubbens uppläggningsplats på Ålkistan och vilka effekter detta
kommer få för våra möjligheter att placera båtar på området.
Vi har under året inte fått några besked om när eller hur detta kommer genomföras.
Under våren drabbades klubben av diverse stölder, troligen genomförda av ägarna till den olovligt
parkerade ”husvagnen” vid först Alnäs sedan Ålkistan. Efter en i vårt tycke lång tid kunde vagnen
avlägsnas efter en insatts av Polis och kommun.
Även under sensommaren skedde stöld er från Bockis 2:an (gummijolle och underdrev)
Nya bommar och hänglås installerades på mastskjulet.
Ny ”hasplåt” har lagts på Käppalabryggan av medlem.
Valda delar av styrelsen röjde sly och ansade träd inför upptagning på Alnäs.

Ordföranden har lett styrelsen arbete och delegerat till ansvariga. Säkerställt att debitering sker
enligt de av medlemmarna antagna avgifter. Kassören har med hjälp av vice kassör har ansvarat för
betalning av klubbens fakturor samt upprättande av medlemmarnas fakturor, samt sköta den
löpande bokföringen.
Vice ordförande har arbetat med vårt medlemsregister BAS, samt hanterat ansökningar om
medlemskap och kölista. Vice ordförande har även i samarbete med hamnkapten ansvarat för
fördelning av platser samt upprättat listor avseende sjösättning och upptagning.
Miljöansvarig har haft en omfattande dialog med kommunens miljöansvariga gällande vilka regler
och förordningar som klubben måste följa avseende hantering av bottenfärger och eventuell
sanering av dessa, samt hanterat klubbens ansökningar gällande bidrag för bottensanering (LOVAbidrag).
Kommunen har utan kostnad för föreningen beslutat att på ca 40 båtar genomföra mätning av
applicerade bottenfärger som genomfördes i början på december. Resultatet av kommer meddelas
respektive medlem samt övergripande (ej per båt) anslås på SBS hemsida.
Miljöansvarig är även ansvarig för att SBS har en aktuell miljöplan som överensstämmer med Solna
kommuns Miljöplan.
Sekreteraren har ansvarat för att föra protokoll vid styrelsemöten och föreningsmöten samt
uppdatering och redigering av klubben hemsida och Facebook grupp.
Hamnkaptenen har under året hanterat upphandling av kranar för sjösättning och upptagning,
ansvarat för renoveringen av slipen, byte/kompletteringar av kättingar samt annat mindre underhåll.
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Hamnkaptenen sköter löpande om eventuella underhållsarbeten och har stor frihet att ta egna
beslut vid mindre utgifter. Den planerade slamningen av Borganäsbryggan har ej genomförts.
Medlemmar
Årsmöte hölls tisdag den 11: februari., varvid styrelsen erhöll ansvarsfrihet.
Årets vårmöte ställdes in med anledning av den rådande situationen och ersattes med information
på klubbens hemsida, av samma anledning ställdes även den planerade kräftskivan och höstmötet in.
Sjösättningarna löpte problemfritt.
Upptagningarna gick också bra.
Klubben har vid årsskiftet 20/21
153 antal aktiva medlemmar
192 antal passiva medlemmar
45 nya medlemmar har tillkommit under året.
43 st medlemmar har lämnat
7 st hedersmedlemmar
Styrelsen och sekreteraren arbetar för att all relevant information så snart som möjligt finns
tillgängligt på vår hemsida och Facebook.
Styrelsen har som mål att svara på medlemmarnas mail så snart som möjligt, det kan dock ta några
dagar då vi inte alltid hinner kolla mailkorgen.
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