Verksamhetsberättelse 2016
Styrelsen för SOLNA BÅTSÄLLSKAP, SBS, får härmed lämna följande berättelse över
verksamheten för tiden 1 januari till 31 december 2016.
Inledning
Vi i styrelsen vill värna om en god klubbanda i sällskapet. Därför tycker vi att det är viktigt med
ansvarstagande och engagerade medlemmar. Vi har stor närvaro på våra gemensamma aktiviteter.
Styrelsen har som avsikt att jobba aktivt med miljöfrågor i SBS och sätter miljöfrågorna i centrum.
Styrelsen har utöver ordinarie styrelsefrågor arbetat med ett förändringsarbete angående revidering av
inträdesansökan, stadgarna, ordningsregler och nytt upplåtelseavtal. Syftet är att få mer tydlighet och
ordning och reda.
Omarbetade stadgar och reviderade ordningsregler
Förslag på nya stadgar lades ut på SBS hemsida i början av juni. Medlemmar hade tiden fram till den
21 augusti på sig att komma med synpunkter. På höstmötet den 8 september fattade medlemmarna det
första av två beslut att anta de nya stadgarna. Beslutet var enhälligt. Beslut två tas vid årsmötet 2017.
Vid höstmötet antogs även nya ordningsregler, också det ett enhälligt beslut.
Hemsidan
Sällskapet har en hemsida, www.sbs.nu, där styrelsen publicerar information så att medlemmar kan
hålla sig uppdaterade.
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 två
och ett halvt år av den extra avgiften.
Utbildningar/Ungdomsaktiviteter
Styrelsen har haft representanter på båtdagen som SMBF anordnar samt miljöutbildningar, bl.a. en två
dagars utbildning och en kvällsutbildning.
Delar av styrelsen har deltagit på föreläsning angående det nya tilltänkta administrationsprogrammet
Bas-K.
Några från styrelsen har haft en kompletterande utbildning angående hemsidan via Patrik Vuorio som
har skapat hemsidan.
Gällande ungdomsverksamhet har vi som tidigare år upplåtit vinterplatser gratis på
uppläggningsplatsen Alnäs åt Sjöscouternas mindre segelbåtar.
Miljö
SBS miljöhandlinsplan har gåtts igenom och uppdaterats av styrelsen för att hållas aktuell samt
skickats till Miljöinspektören för Solna kommun.
SBS har en miljöplan som syftar till att stärka såväl den enskilda båtägarens miljömedvetenhet som
SBS gemensamma miljöarbete.
En representant från styrelsen har dialog med Solna Miljöförvaltning för att uppfylla kommunens
miljökrav.
SBS var i oktober representerat på en tvådagars Nationell båtmiljökonferens i Stockholm
arrangerad av Transportstyrelsen med flera.
SBS kommer ekonomiskt stödja skötseln av den miljö/toatömningsstation som planeras hos Ekhagens
båtklubb.
SBS har även i år gett 50 % rabatt på två båtbottentvättar per medlem och båt.

Nytt verksamhetssystem
Påbörjat jobb angående konvertering och övergång av vårt matrikel-system till Bas-K som är ett
standardiserat administrationssystem.
Hamnfrågor
Under 2016 har sedvanliga reparationer genomförts och underhåll på våra anläggningar.
Under våren har klubbjobb utförts. Det röjdes sly och skräp på våra uppläggningsplatser.
Nya låscylindrar har monterats och nycklar har delats ut.
Det har genomförts tömning av vatten i samtliga pontoner.
Nya bommar har ersatt de gamla ankroförtöjningarna på Bockis 2:an.
Dykare har varit nere för besiktning av infästningar till bryggor.
De nerklottrade Brostugan och Alnässtugan har målats över.
En räddningsstege har monterats och testats. Ytterligare 14 stycken kommer att monteras.
Beslut har fattats att SBS inte längre kommer att ta upp bommar på några bryggor. Utvärdering görs
efter varje vinter.
En bom har räddats i höst på Bockis 2an.
7 medlemmar har tilldelats en båtplats under säsongen.
Pliktavgift
SBS har sedan tidigare infört 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.
Pliktavgiften har medfört att det är stort deltagande i våra allmänna aktiviter.
Sjösättning
Årets sjösättningar ägde rum lördag den 23 april och söndag den 24 april på Alnäs och lördag den 23
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 av att lyfta båtarna
direkt från uppläggningsplatsen ner i vattnet.
Vid alla dagar var upprop klockan 08.00 och funktionärer utsågs innan sjösättningen.
Säkerhetsaspekter redovisades och följdes utan anmärkning.
Klubbmästerskap i segling
Årets KM i segling gick av stapeln lördag den 10 september. Mästerskapet hade 9 startande båtar.
En härlig dag med bra med vindar mellan 2-9 m/s då Anders Öhlander blev vinnare. Anders tog sin
nionde vinst i klubbmästerskapet och han kommer att tilldelas vandringspriset Barometern på
årsmötet.
Trivselaktiviteter
På våren besöktes Erlandssons Brygga av föranmälda medlemmar.
Lördag den 20 augusti ordnade SBS för tredje året en mycket lyckad och trevlig bryggfest ute på
Bockis 2:an. Sällskapet 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 25 september för Alnäs och lilla Alnäs samt även söndag den 26
september på Alnäs och lördag den 1 oktober på Ålkistan. Starttiden klockan 07.00 på Ålkistan och
08:00 på Alnäs var oförändrad.

Det har upplevts otydligt omkring hur kommunens miljökrav ska tolkas och olika medlemmars åsikter
i denna fråga har försvårat styrelsens möjligheter att kommunicera med medlemmarna på ett tydligt
sätt kring dessa frågor.
Under det kommande året ska styrelsen rikta stort fokus mot miljöfrågor, reda ut alla oklarheter och
finna effektiva vägar att kommunicera med klubbens medlemmar kring gällande regler.
Hamnkapten
Sedan 13 oktober har SBS ingen hamnkapten. Johan Ek valde själv att avgå efter han hade hamnat i
konflikt med styrelsen, rörande tolkning av SBS:s miljöplan. Johan valde att sitta kvar som ledarmot.
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 hade styrelsen en representant.
Ekonomin
Räkenskapsredovisning, budgetutfall samt budgetförslag redovisas separat på årsmötet.
På klubbens lån som togs 2014 för att finansiera den nya betongbryggan återstår ytterligare två och ett
halvt år att återbetala.
Klubben har skänkt 5000 kronor till Skärgårdsstiftelsen och 1500 kronor till Sjöräddningssällskapet.
Marina Norrs vandringspris
Marina Norrs vandringspris tilldelades Nils Lodin på årsmötet för mångåriga insatser för klubben.
Medlemmar
Vid årsskiftet 2016 var det 181 aktiva, 185 passiva, d.v.s. totalt 375 varav 9 hedersmedlemmar i SBS.
Gunnar Andersson utnämndes som hedersmedlem på höstmötet.
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