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Sq,relsen for SOLNA BÄTSÄLLSKAP får härmed l2imna följande berättelse över

verksamheten

ör tiden 1 ianuari till 31 december 2013.

s a ktiviteter
Vi har under 2013 samarbetat med 2 seglarskolor för barn och ungdom.

Utb ild nin ga r/Un gdom

Solna sjöscouter har under året ökat sina aktiviteter för ungdomar inom SBS.

Miljö
Under 2013 har flera medlemmar använt båttvau och latrintömning vid Marina Läroverket i Stocksundet.
SOLNA STAD Miljö- och hälsoslqyddsförvaltningen har utfcirt en miljötillsyn på SBS områden 17
september. En miljösektion har bildats av Kristian Lagerkrantz och Jost Assman.
Den 13 november hölls ett möte med de 5 Solna båtklubbarna och SMBF diir det sammansattes en ram

för miljöpolicy.

Hamnfrågor
[Jnder 2013 har det gjorts underhåll pävära anläggningar.
Under juni och oktober rojdes skräp med hjälp av klubbjobb.
Några av bryggorna rengjordes och oljades.
Sjöboden har städats och rensats på medlemstillhörigheter fcir att utrustas till verkstad och SBS lagring
av reservdelar. Taket har genomgått en ftirstärkning och ytrenovering .
Under sommar/höst har entreprenör lämnat offert på byte av Sjöbodsbryggan.
Döda träd f?illdes av Solna stad på Alnäsområdet vilket har öppnat upp for ljus och luft runt
Alnässtugan.
Vid årsmötet beslutades om renovering av mastkran men detta inställdes efter återbud på mobil lift
och styrelsen beslutade i år igen att skjuta målningen till nästkommande år.

Sjösättning
Arets sjösättningar ägde rum 27 april och 1 I maj på Alnäs och 28 april på Alkistan.
På Alnäs användes lastbil med kran under två dagar fdr de medelstorabätarna som ligger på den stora
uppläggningsplatsen mellan j ärnvägen och Alnäsvägen.
Slipen användes under 4 maj fdr de mindre båtarna som ligger mellan jåirnvägen och masthuset.
På Älkistan skedde sjösättningen som vanligt med stor mobilkran som klarar attlyftabätarnadirekt
från uppläggningsplatsen till vattnet.Vid alla dagar var upprop kl. 8.00 och funktionärer utsågs innan
sjösättningen och framtagna instruktioner följdes med bra resultat.

Trivsel aktiviteter
Ett antal medlemmar deltog i Getfotsregattan och kräftskiva 17 augusti där Jost Assman placerade sig
på en hedrande 7:e plats i regattan.

Klubbmästerskap i segling

KM i segling gick av stapeln den 14 september.
Vindama var goda.
Mästerskapet fick 12 deltagare från SBS och vinnare blev Anders Öhlander.
Ärets

Upptagning
Upptagnin gama utfordes den 5 och 12 oktober med kranbil på
Alnäs samt med slipen på Alnäs lilla och den 13 oktober med stor mobilkran på Åkistan
Upptagningama gick bra utan incidenter och med de sedvanliga forberedelserna på fredagkvällarna före
respektive upptagning.

Sammanträden
Under verksamhetsåret har styrelsen sammanträtt 9 ganger varav 1 konstituerande efter årsmötet.
Medlemsmöten; årsmöte, vårmöte, höstmöte samt 1 extra årsmöte om brygginköp har hållits
stadgeenligt.
Under extra årsmötet i september beslutades att ta banklan ftir 80% av finansieringen vid bytet av hela
Sj öbodsbryggan under nästkommande år.
På SMBFs båtdag och miljökonferens har en i styrelsen deltagit.
Under våren hölls det sedvanliga båtrådsmötet i Solna stadshus där SBS styrelse deltog.

Ekonomi
Ärsmötet 2013 beslutade bibehålla föregående års avgifter.
Under verksamhetsåret har SBS bidragit med 1500: - till Skärgårdsstiftelsen for att stödja deras projekt
i skärgården. Skåirgårdsstiftelsen tackar fiir vårt bidrag.
SBS har bidragit till SSRS under 2013 med beloppet 1000:Räkenskapsredovisning, budgetutfall samt budgetftirslag redovisas separat pä årsmötet.

Möte med SOLNA STAD Stadsledningsförvaltningen genomfördes I I december där vi framställde
våra önskemål om nytt arende. Vi fick ett preliminärt svar med epost och ett löfte om l0 år i
arrendeavtal med 5 år i förlängning.

Marina Norrs vandringspris
Marina Norrs vandringspris tilldelades Bo Philip
ftr sitt mangåriga engagemang och plikttrogna arbetsinsatser ftir klubben.

Medlemmar
Vid årsskiftet var det 179 aktiva, 192 passiva och av de totalt 371 är t hedersmedlemmar i SBS.

Solna den 31 december 2013
Jan Engman
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