VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015
Styrelsen för SOLNA BÅTSÄLLSKAP får härmed lämna följande berättelse över
verksamheten för tiden 1 januari till 31 december 2015.
Inledning
Vi i styrelsen fortsätter att sträva efter utökad klubbanda i klubben. Därför tycker vi att det är
viktigt med ansvarstagande och engagerade medlemmar. Vi har utökat närvaron på våra
gemensamma aktiviteter med glädjande 90 %.
Styrelsen jobbar aktivt med miljöfrågor i båtklubben och sätter miljöfrågorna i centrum.
Hemsidan
Båtklubben har skaffat en ny hemsida. www.sbs.nu
Medlemsavgifter
Årsmötet beslutade att behålla alla avgifter från föregående år på samma nivå. De extra 750 kronor per
år för medlemmar med bryggplats kvarstår för att finansiera den nya Sjöbodsbryggan. Det återstår tre
år.
Utbildningar/Ungdomsaktiviteter
Representant från styrelsen har deltagit i båtdagen som SMBF anordnar.
Gällande ungdomsverksamhet har vi som tidigare år upplåtit vinterplatser gratis på
uppläggningsplatsen Alnäs åt Sjöscouternas mindre segelbåtar.
Miljö
Båtklubbens miljöplan har uppdaterats för att hållas aktuell.
Miljöplanen är fastställd av styrelsen i SBS.
Båtklubben har en miljöplan som syftar till att stärka såväl den enskilda båtägarens miljömedvetenhet
som klubbens gemensamma miljöarbete.
Klubben har en kontinuerlig dialog med Solna Miljöförvaltning för att uppfylla kommunens
miljökrav.
Representanter från klubben har under året deltagit i ett informationsmöte som Miljösamverkan

Stockholms Län kallat till på Tekniska nämndehuset.
Båtklubben kommer ekonomiskt stödja skötseln av den miljö/toatömningsstation som planeras hos
Ekhagens båtklubb.
Båtklubben har gett 50 % rabatt på två båtbottentvättar per medlem och båt.
Hamnfrågor
Under 2015 har båtklubben genomfört sedvanliga reparationer och underhåll på våra anläggningar.
Under våren har klubbjobb utförts. De röjdes sly och skräp på våra uppläggningsplatser och inoljning

av hammarband utfördes på samtliga bryggor.
Det har genomförts tömning av vatten längst ut på Bockis 2:an samt en uppsnyggning och
städning på Bockis 2an.
Vi har tagit bort ankroförtöjningar på Bockis 2:an för att förbereda byte till nya y-bommar.
Anslagstavlor har monterats på samtliga bryggor på insidan av bryggornas grindar.
Dykare har varit nere för besiktning av infästningar till bryggor.
Vajern till slipen är bytt.
Ett nytt nyckelsystem har installerats i samtliga lås för båtklubben såsom grindar och
byggnader.
Tolv medlemmar har tilldelats en båtplats under året.

Pliktavgift
Båtklubben införde pliktavgift om 300 kronor för utebliven närvaro. De aktiviteter då
pliktavgift är aktuell är iläggningen och upptagningen av bommarna och de allmänna
arbetskvällarna som förannonseras. Pliktavgift utgår även om man inte har uppvisat ett
försäkringsbrev för sin båt.
Sjösättning
Årets sjösättningar ägde rum lördag den 25 april och söndag den 26 april på Alnäs och lördag den 25
april 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 för de mindre båtarna
som ligger mellan järnvägen och masthuset.
På Ålkistan skedde sjösättningen som vanligt med en stor mobilkran. Den klarar att lyfta båtarna
direkt från uppläggningsplatsen till vattnet.
Vid alla dagar var upprop klockan 08.00 och funktionärer utsågs innan sjösättningen. Framtagna
instruktioner och säkerhetsaspekter följdes utan anmärkning.
Klubbmästerskap i segling
Årets KM i segling gick av stapeln lördag den 12 september. En härlig dag med bra med vind.
Mästerskapet hade 11 startande och vinnare blev Peter Thelander som kommer att tilldelas
vandringspriset Barometern på årsmötet.
Trivselaktiviteter
Lördag den 22 augusti ordnade båtklubben för andra året en mycket lyckad och trevlig bryggfest ute
på Bockis 2:an. Klubben hade inhandlat mat och bjöd på grillbuffé under partytält som hade monterats
upp över långborden.

I samband med iläggningen och upptagningen av bommarna och de allmänna arbetskvällarna
har det serverats varmkorv.
Upptagning
Upptagningarna skedde lördag den 26 september för Alnäs och lilla Alnäs samt även söndag den 27
september på Alnäs och lördag den 3 oktober på Ålkistan. Starttiden klockan 07.00 på Ålkistan och
08:00 på Alnäs var oförändrad.
På både Alnäs och Ålkistan gick det enligt förväntningar utan några problem.
Sammanträden, övriga möten
Under verksamhetsåret har styrelsen sammanträtt 9 gånger varav ett var konstituerande möte.
Medlemsmöten såsom årsmöte, vårmöte och höstmöte har genomförts i sedvanlig ordning.
På SMBFs miljökonferens deltog flera i styrelsen.
Ekonomin
Räkenskapsredovisning, budgetutfall samt budgetförslag redovisas separat på årsmötet.
På klubbens lån som togs 2014 för att finansiera den nya betongbryggan återstår ytterligare tre år att
återbetala.

Klubben har satt in 1000 kronor vardera till Sjöräddningssällskapet och till
Skärgårdsstiftelsen.
Marina Norrs vandringspris
Marina Norrs vandringspris tilldelades Arne Waldau på årsmötet för mångåriga insatser för klubben.
Medlemmar
Vid årsskiftet 2015 var det 179 aktiva, 189 passiva, d.v.s. totalt 368 varav 8 hedersmedlemmar i SBS.
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Jan Engman
Ordförande

Leif Nybom
Vice ordförande

Ove Hansson
Sekreterare

Olov Stenbäck
Kassör

Christer Andersson
Hamnkapten

Karin Claésson
Ledamot

Johan Ek
Ledamot

Helena Nilsson
Suppleant

Hans Holst
Suppleant

