VERKSAMHETSBERATTELSE 2OII
Styrelsen fitr SOLNA gÄfSÄfLSKAP fär härmed lämna följande berättelse över
verksamheten ftir tiden 1 januari till 31 december 2011.

Utbildnin garlUn gdomsaktiviteter
Ytterligare ett samarbete mellan SS Brunnsviken och Solna Båtsällskap.
SSB's seglarläger under 2 veckor i augusti på Getfoten.
Vi tackar SSB ftir ett väl genomfört anangemang och hoppas på fortsättning under 2012.

Mirjö
Styrelsen har tidigare år beslutat att blödande bottenfiirg inte får anvåindas på medlemmarnas
båtbottnar. Från 2011 finns det en båttvätt vid Marina Läroverket i Stocksundet.
Mycket bättre med bottentvätt i stiillet for bottenftirg. Där finns också kostnadsfri toatömningsstation.

Hamnfrågor
Under 20ll har det giorts många reparationer och underhåll på våra anläggningar.
Under två tisdagskvällar i maj och juni målades hus, flyttades bommar, röjdes skräp mm.
Några av bryggorna rengiordes och hammarbanden oljades in.
En hel del klubbjobb gjordes också på andra tider, t.ex. har sjöboden snyggats upp.
Landkättingar till Sjöbodsbryggan och kättingar mellan ponton två och
tre på Bockis2 har ersatts med band och däckfiädringar.
Slangar fiir vattentillftirsel mellan Bockisl och Bockis2 har reparerats.
Bengt-Åke Larsson har dragit om kablage och monterat nya termostater och avstiingning på
värmeradiatorerna i Alnässtugan och Brostugan. Åtgard för att fä bättre våirme och lägre kostnad.
Under senhösten har Solna vatten stängt av vattnet till bockholmsbryggorna på grund av vattenläcka i
gatubrunn. Ätgard väntas under 2012.
Slipen har nu låskätting vid strandlinjen fiir att forhindra sjösättningar med biltrailer.
I höst dök entreprenör ftir bojkontroll vid Bockisl och Bockis2 där det konstaterades att alla kättingar
utom I ska bytas/repareras under 2012.
Under året har det stulits en motorbåt vi Bockis 2 bryggan i juni och under oktober stulits drev på
Alnäs.
Medlemsförslag om tillbyggnad av toalett & dusch i Alnässtugan framlades som ftirslag på årsmötet.
Uppdraget gavs till styrelsen att vidareutveckla florslaget.

Sjösättning
Årets sjcisattningar ägde rum vid påskhelgen23 och24 apnl på Alnäs och den 30 april på Ålkistan.
På Alnäs användes lastbil med kran under två dagar ftir de medelstora båtarna som ligger på den stora
uppläggningsplatsen mellan j ärnvägen och Alnäsvägen.
Slipen användes under lördagen ftir de mindre bätarna som ligger mellan järnvägen och masthuset.
pa Äkistan skedde sjösättningen som vanligt med stor mobilkran som klarar attlyftabåtarna direkt
från uppläggmngsplatsen till vattnet. Vid alla dagar var upprop kl. 8.00 och funktionärer utsågs innan
sjösättningen och framtagna instruktioner ftiljdes med ett bra resultat.

Trivsel aktiviteter
Vårfest på Getfoten den 28 maj var populär hos de glada deltagarna. Gemensam kräftskiva den 20
augusti ordnade SBS och SSB. Tyvärr gjorde det dåliga vädret att deltagandet blev skralt.

Klubbmästerskap i segling
Ärets KM i segling gick av stapeln den l0 september. Vindarnavar goda.
Mästerskapet fick 12 deltagare varav en gästbåt fran SSB och vinnare blev Gunnar Andersson.

Upptagning
Upptagningama skedde den24 september och2 oktober med kranbil på
Alnäs och den I oktober med stor mobilkran på Ålkistan samt med slipen på Alnäs lilla.
Upptagningarna gick bra utan incidenter forutom att båda högtryckstvättarna behövdes på Ålkistan så att
Alnäs lilla blev utan.
Kommande år skall upptagningen på Alnäs lilta ske på annan dag åin Ätkistan for att undvika brist på
tvättresurs.

50 årsjubileum
SBS 50 årsfest hölls den 1l november på lokal Camarillo
Jubileumsfesten blev ett mycket uppskattat evenemang.

i Stockholm med stort

deltagande.

SBS Jubileumsskrift har framtagits av Ralph Emtemark och Kristian Lagercrantz.
till med produktionen och skriften har skickats till samtliga medlemmar.

Per Nyl6n har hjälpt

Sammanträden
Under verksamhetsåret har styrelsen safirmanträtt l0 gånger.
Medlemsmöten; årsmöte, vårmöte och höstmöte har hållits som vanligt.
På STSF och SMBF årsmciten och miljökonferens har flera i styrelsen deltagit.

Ekonomi

20ll beslutade höja de avgifter som hänförs
upptagningsavgifterna för kran och lastbil.
Ärsmötet

Under verksamhetsåret har SBS bidragit med 1500: -

till

till

båtar på land och i vatten samt

Skärgårdsstiftelsen ftir att stödja deras projekt

i skärgården. Skärgårdsstiftelsen tackar ftir vårt bidrag.
Räkenskapsredovisning, budgetutfall samt budgetftirslag redovisas separat på årsmötet.

Marina Norrs vandringspris
Marina Norrs vandringspris tilldelades Christer Andersson (Putte) for sitt mangåriga engagemang och
gedigna arbetsinsatser fiir klubben.

Medlemmar
Vid årsskiftet var det 172 alctiva, 159 passiva, totalt 331 varav
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hedersmedlemmar i SBS.
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