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verksamhetsberättelse för Fiskebäcks Båtförening för är zoLT
Årsmötet hölls den 11 april 20L7 iAnkarsalen.
Kallelse hade skickats ut till samtliga båtplatsinnehavare som fanns noterade i Grefabs hamnfil
för Fiskebäcks småbåtshamn, dvs.TT0 st. per ZOLT-02-ZZ.
Föreningen har haft ca 300 medlemmar under året. Cirka på grund av att ett antal medlemmar
hade låtit bli att meddela namn och båtplats i samband med inb&alningen av de 150: - för
årsavgiften. Föreningen är självfallet tacksam för medlemmar som vill vara med i vår förening
utan att ha båt, men har vi inget namn och ingen adress, så blir det heller inget Roderblad som ett
medlemskap i FBF medför.

Till årsmötet kom 29 deltagare, varav

6 stycken förtroendevaldat

Valresultat från styrelsevalet finns på föreningens hemsida och har likaså presenterats i
Roderbladet.
Under 2017 har det hållits 9 st. ordinarie styrelsemöten, 2 extramöten, 1 årsmöte och ett
konstituerande möte. Vi har dessutom haft.2 Ordförandemöten rned Grefab och de andra
hamnarna.
Vår nya hemsida, som lovprisades vid förra mötet har rönt medelmåttig uppmärksamhet, vilket
är beklagligt då det på hemsidan finn mycket och god information att hämta.
Som bekant drabbades vi av Tryckfelsnisse i samband med det Ärsta utskicket och det blev en
hel del trassel i vaktlistorna som skickades ut. I sammanhanget noteras att de korrekta
vaktlistorna sattes upp på respektive stolpe på bryggorna samt på dörren till vaktlokalen, i
vaktloggen och på anslagstavlan nedanför klubbstugan. Dessutom meddelades det och
beklagades på hemsidan. Icke desto mindre var det flera båtplatqinnehavare som inte observerat
var att finna de korrekta uppgifterna och det blev en del strul i oäh med detta.
Så, än en gång, vi beklagar det inträffade, men får samtidigt vädja till både medlemmar och icke
medlemmar att kolla upp var information finns att tillgå. Detta har inte ändrats sedan
begynnelsen av föreningens tillvaro.
För allmän information, teknik med mera, samt meddelanden, gå in på r r.vvw.fbf.se, . Deltag gärna
aktivt genom att skicka in era funderingar, uppslag och id6er eilär frågor till vår e-postadie-ss
fi skebacksbf@ gmail.com.

En av de ständigt återkommande frågorna är vaktgången.173 nätter skall vår hamn vaktas. Av
799 kallade ställde 163 st. upp och gick vakt. Det fanns alltså folk i stugan ca 60 o/o av dagarna.
Det blir många ensamvakter, men det fanns i alla fall folk i hamnbn, även om det var för kortare
tid, eftersom vi inte är för ensamvakter. Det får anses vara lite förvånande att det är så många
som gärna låter andra vakta sin båt. Det är ju i alla fall avsevärda värden som flyter vid
bryggorna. Vi hoppas naturligtvis på ett ökat intresse för vaktgången eftersom närvaron betyder
en hel del..
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