VERKSAMHETSBERATTELSE 2012
Styrelsen för SOLNA BÅTSÄLLSKAP får härmed lämna följande berättelse över
verksamheten för tiden 1 januari till 31 december 2012.

Utbildnin gar/Un gdomsaktiviteter
Vi har under hösten 2012 vid 3 kvällar senomfört en väderkurs för båtfolk.

Miljö
Under 2Ol2 har flera medlemmar börjat använda båttvätt vid Marina Läroverket i Stocksundet som
alternativ i stället för bottenfärg. Där finns också kostnadsfri toatömningsstation.

Hamnfrågor
Under 2012 har det gjorts underhåll på våra anläggningar.
Under maj och juni flyttades bommar och röjdes skräp med hjälp av klubbjobb.
Några av bryggorna rengjordes och hammarbanden oljades in.
Vattenanslutning till bockholmsbryggorna har reparerats efter vattenläcka i gatubrunn.
Under året har entreprenör genomfört bojkontroll och byte av kättingar och stenar vid Bockisl och
Bockis2 diir alla kättingar byttes utom 1 som ansågs intakt.
Under året har det varit ett inbrott i Brostugan diir inget dyrbart stals och inga stora skador orsakades.
Ett dött träd fälldes på av entreprenör på Alnäsområdet vilket frigjorde ett välkommet området strax

för upptagning.
Toalett har installerats vid gaveln på Alnässtugan och den gamla bortforslats.
Vid årsmötet beslutades om nymålning av mastkran men i sista stund inställdes då styrlesen beslutaede
att arbetet efter nyinkomna expertisråd skjuta målningen till nästkommande år.
Sjösättning
Arets sjösättningar ägde rum vid 28 april och 4 maj på Alnäs och den 29 apnlpå Älkistan.
På Alnäs användes lastbil med kran under två dagar för de medelstora båtarna som ligger på den stora
uppläggningsplatsen mellan j iirnvägen och Alnäsvägen.
Slipen användes under lördagen för de mindre båtarna som ligger mellan järnvägen och masthuset.
På Alkistan 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.

Trivsel aktiviteter
Gemensam kräftskiva den 18 augusti ordnade SBS och SSB. Välbesökt och populärt bland deltagarna.

Klubbmästerskap i segling
Årets KM i segling gick av stapeln den22 september.
Vindarna var goda.
Mästerskapet fick 8 deltagare från SBS och vinnare blev Peter Thelander.

Upptagning
Upptagningarna skedde den29 september och 6 oktober med kranbil på
Alnäs och den 13 oktober med stor mobilkran på Åttistan samt med slipen på Alnäs lilla.
Upptagningarna gick bra utan incidenter men på Alnäs var det för lite båtägare aktiva vid lyften ur sjön
vilket kräver bättring till kommande upptagningar.
Dessutom var det ganska bra förberedelser på fredagkvällarna före respektive upptagning.

Sammanträden
Under verksamhetsåret har styrelsen sammanträtt 11 gånger varav 1 konstituerande efter årsmötet.
Medlemsmöten; årsmöte, vårmöte och höstmöte har hållits stadgeenligt.
På SMBFs båtdag och miljökonferens har flera i styrelsen deltagit.
Under våren hölls det sedvanliga båtrådsmötet i Solna stadshus där SBS styrlese deltog.

Ekonomi
Årsmötet 2012 beslutade höja de avgifter för båtar som hänförs till upptagningsavgifterna med kran
och lastbil.
Under verksamhetsåret har SBS bidragit med 1500: - till Skärgårdsstiftelsen för att stödja deras projekt

i skärgården. Skärgårdsstiftelsen tackar för vårt bidrag.
Räkenskapsredovisning, budgetutfall samt budgetförslag redovisas separat på årsmötet.

Marina Norrs vandringspris
Marina Norrs vandringspris tilldelades Arvi Pulliainen
för sitt mångåriga engagemang och plikttrogna arbetsinsatser för klubben.

Medlemmar
Vid årsskiftet var det ll6 aktiva, 170 passiva, totalt 346 varav
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