VERKSAMHETSBERÄTTELSE
2010

Styrelsen för SOLNA BÅTSÄLLSKAP får härmed lämna följande berättelse över
verksamheten för tiden 1 januari till 31 december 2010.
Medlemsavgifter
Årsmötet beslutade höja inträdesavgiften för aktiv medlem till 2000 kr. I övrigt oförändrade
avgifter.
Utbildningar/Ungdomsaktiviteter
Ytterligare ett samarbete mellan SS Brunnsviken och Solna Båtsällskap.
SBS hade deltagare på SSB`s seglarläger den 5-8 och 12-15 augusti på Getfoten. Det blev en
succé med mängder av glada juniorer och nöjda föräldrar. Vi tackar SSB för ett väl genomfört
arrangemang och hoppas på fortsättning nästa år.
Miljö
Styrelsen har tidigare år beslutat att blödande bottenfärg inte får användas i klubben från och med
sjösättning våren 2010. Detta har till en hög grad efterlevts och uppskattats positivt av de flesta
medlemmarna. Vi hade information om bottenfärg från tillverkare i båtbutik i april.
Information har också gått ut till medlemmarna vilken glykol som bör användas vid
konservering. Klubben förespråkar att man använder den mindre giftiga propylenglykolen.
Hamnfrågor
Under 2010 har det gjorts ovanligt mycket reparationer och underhåll på våra anläggningar.
Under fyra tisdagskvällar i följd i maj och juni målades hus, flyttades bommar, röjdes skräp,
fälldes anskrämlig oanvänd belysningsstolpe mm. Våra bryggor rengjordes och hammarbanden
oljades in. En hel del klubbjobb gjordes också på andra tider, t.ex. har bommen till Ålkistans
uppläggningsplats målats om.
I mitten av juli gick kättingar till Borganäsbryggan sönder och bryggan lade sig snett från land.
Vi fick snabb hjälp och efter två dagar var fyra nya kättingar på plats på Borganäsbryggan. När vi
ändå hade dykare på plats kollade vi Käppalabryggans kättingar och lät byta en av de två
kättingarna. Den andra var i acceptabelt skick.
Samma dag som höstmötet upptäckte en medlem att platsen mellan pontonerna på Bockis 1 hade
blivit för smal. Det visade sig att två kättingar var av. Vi passade då på att byta till Seaflexförtöjning på bryggan. Med kort leveranstid fick vi de nya förtöjningarna på plats inom en vecka
och innan höststormar med ostliga vindar.
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En skarv i rälsen till slipen ett par meter ut i vattnet har spökat under en tid. I sommar dök vi,
kollade och lyckades reparera skarven. Rälsen var underminerad ett par meter där gruset hade
spolats bort. Vi har fyllt på med grus och skall göra mer förstärkningar våren 2011 så att gruset
hålls på plats bättre.
Inre pontonen på Sjöbodsbryggan har försetts med mer lyftkraft så att den nu flyter ca en
decimeter högre än tidigare.
Fartgränser runt våra bryggor och närområde
Vårt försök att få en sänkning av fartgränserna i våra närliggande vatten lyckades inte då
Länsstyrelsen inte ville bevilja vår gemensamma ansökan. Vi överklagade men det resulterade i
ett avslag.
Sjösättning
Årets sjösättningar ägde rum den 24 och 25 april på Alnäs och den 1 maj på Ålkistan.
På Alnäs användes lastbil med kran under två dagar för de medelstora båtarna som ligger på den
stora uppläggningsplatsen mellan järnvägen och Alnäsvägen. Slipen användes under lördagen för
de mindre båtarna som ligger mellan järnvägen och masthuset.
På Ålkistan skedde sjösättningen som vanligt med stor mobilkran som klarar att lyfta båtarna
direkt från uppläggningsplatsen till vattnet.
Vid alla dagar var upprop kl. 8.00 och funktionärer utsågs innan sjösättningen och framtagna
instruktioner följdes med ett bra resultat.
Gemensam kräftskiva
Den 21 augusti ordnade SBS och SSB en mycket lyckad kräftskiva på Getfoten. Klubbarna bjöd
på mat vid dansbanan. Dans till levande musik och en glad stämning. Ett mycket trevligt och
uppskattat arrangemang.
Klubbmästerskap i segling
Årets KM i segling gick av stapeln den 5 september. Vindarna var långt ifrån friska.
Mästerskapet avbröts efter utsatt maxtid och avslutades som vanligt med fika vid Brostugan.
SBS deltog dessutom med ett klubblag i kappseglingar med CB66båtar den 9 oktober KM på
Riddarfjärden för Stockholms seglarförbund.
Upptagning
Upptagningarna skedde den 25 och 26 september på Alnäs och den 2 oktober på Ålkistan.
Upptagningstiden kl. 7.00 var oförändrad.
På både Alnäs och Ålkistan gick det enligt förväntningar utan några problem.
Sammanträden
Under verksamhetsåret har styrelsen sammanträtt 9 gånger. Medlemsmöten; årsmöte, vårmöte
och höstmöte har hållits som vanligt.
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Ekonomin
Räkenskapsredovisning, budgetutfall samt budgetförslag redovisas separat på årsmötet.
Stora kostnader för bryggreparationer av vår anläggning medför ett stort minus i bokslutet 2010.
Under verksamhetsåret har SBS bidragit med 1500: - till Skärgårdsstiftelsen för att stödja deras
projekt i skärgården. Skärgårdsstiftelsen tackar för vårt bidrag.
Marina Norrs vandringspris
Marina Norrs vandringspris mottogs av Kristian Lagerkrantz för sitt mångåriga engagemang och
gedigna arbetsinsats för alla medlemmar i klubben.
Medlemmar
Vid årsskiftet var det 169 aktiva, 157 passiva, totalt 326 varav 9 hedersmedlemmar i SBS.
Ralph Emtemark utsågs till hedersmedlem efter många år som aktiv i SBS:s styrelse.

Solna den 31 december 2010
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