Verksamhetsberättelse för Smedjebackens Båtklubb 2017
Styrelse och övriga valda representanter i Smedjebackens Båtklubb har
under året varit:
Ordförande:
Vice ordförande:
Kassör:
Sekreterare:

Anders Behm
Gunnar Persson
Vuokko Lahnalampi
Anders Jansson

Övriga styrelseledamöter: Per Laurentz, Jan-Olov Nyvall, Gunnar Persson, Glenn Fahgen,
Staffan Olsson och Åsa Östlund.

Övriga funktionärer:
Revisorer: Johan Ericson, Alf Persson
Revisorssuppleant: Hans Söderberg
Ungdomssektionen: Sebastian Sachse
Ansvarig motormuséet: Bo Edberg
Veteransektionen: Kurt Melin
Hamnkapten Söderbärke:Lars Håkan Eriksson
Ansvarig för båtplatser, Smedjebacken: Gunnar Persson
Miljöombud: Bo Edberg
Prickningsansvariga: Peter Östlund, Evelina Östlund
Klubbholmsgeneral: Per Laurentz
Valberedning: Annika Nyvall, Mikael Hedberg
Under verksamhetsåret 2017 har hållits 11 styrelsemöten.
Medlemsantalet var vid årets slut 619 stycken.
Klubben har 376 båtplatser i Smedjebacken och 74 i Söderbärke.

Styrelsearbetet
Styrelsens alla beslut har fattats enhälligt, utan behov av omröstningar.
Styrelsens arbete har under året innefattat bland annat ett nytt registersystem för medlemmar
och båtplatser, BAS vilket Svenska båtunionen tillhandahåller. Arbetet med det går framåt
och vi kan i dagsläget konstatera att det har skapat en god ordning och ett system som
fungerar bra. Det nya systemet gör det väldigt enkelt att snabbt, via exempelvis en
smartphone hitta ägare till båtplats ifall det har uppstått problem. Systemet skapar möjligheten
att skicka ut information via SMS eller e-mail till enskild medlem eller till alla medlemmar
samtidigt, under förutsättning att medlemmarna rapporterar in sin e-postadress. Det sparar
mycket tid och pengar för utskick behöver inte kuverteras och portot blir bara dyrare.
Avtalet för bemanning av hamnkontoret är klart för 2018. Kommunen och båtklubben har haft
ett antal möten där diskussioner om hur sammarbetet fungerat under året och hur det ska
fungera 2018 har gett resultat och det ser positivt ut.

Ställplatserna i hamnen har nyttjas flitigt och med de nya toaletterna och duscharna verkar det
väldigt positivt från våra gäster. Det har även gett mycket goda inkomster.
Tankstationen skapade också en stor förbättring då alla kan tanka med kort utan att personal
behöver vara tillgänglig vilket ökar tillgängligheten och omsättningen.
Båtklubben har även varit Lions och kommunen behjälplig med fyren som nu pryder hamnen.
Styrelsen har även beslutat att säga upp avtalet med Securitas. Övervakningen har inte
fungerat som det är tänkt.
Skötsel av hamnar
Smedjebackens hamn har haft bra ordning under året. Det har varit något enstaka fall med
båtar på fel plats med det blir bättre för varje år. Fortfarande så finns det båtar som är svåra att
identifiera så styrelsen och hamnkaptenerna önskar att alla kollar över sin märkning så vi lätt
kan hitta en eventuell ägare ifall det uppstår problem med presenningar som blåst av eller
annat.

Sektionernas verksamhetsberättelse 2017.
Verksamhethetsberättelse hamnen 2017.
Hamnkaptener: Peter Andersson och Mikael Hedberg
• Arbetsdagar i maj och september innebar mycket bra uppslutning av
medlemmar. Maten stod Sven och Monica för som vanligt.
• Tankstationen färdigställdes.
• Bryggbygge till Svinö vart lite gjort med men gjordes klart på ytterligare en
arbetsdag. Även den så kallade partybryggan fick lite ombonad av nytt
virke.
• Rensats upp bakom sjöboden och skräp kastats.
• Gamla bryggan (badplattformen) från Svinö revs.
• Några båtplatser gjordes om till tremetersplatser på Mercury och
Yamahabryggan.
• Sommarjobbarna gjorde bra ifrån sig på Småland allt gräs röjdes undan och
städade upp.
• Bryggan framför hamnkrogen färdigställdes.
• En ny fyr byggdes vid hamnkrogen å invigdes av Lions.
• Husbilsplatserna hade väldigt bra beläggning i sommar med goda inkomster
till båtklubben.
• Miljöstationen stängde under sommaren vilket innebär att alla medlemmar
forslar undan sitt skräp och sin spillolja.
• Arbetsflotten fick ny lyftanordning och spel.

Verksamhetsberättelse hamnen Söderbärke 2017.
Under året har vi haft tre välbesökta arbetsdagar.
Vi började säsongen med pålning vid kajen då befintliga L-block börjat ge vika.
Färdigställning av detta arbete kommer att så fort vädret tillåter. Det som är kvar att göra är
trädäcket.
Sly vid och runt planen har röjts och forslats bort så det nu är betydligt ljusare och luftigare.
Vi har haft problem med någon/några ställt öppna kärl med spillolja i hamnen. Detta har hänt
vid ett par tillfällen och båtklubben tar inte ansvar för spillolja längre utan varje medlem
lämnar in den på kommunens återvinningsstation.
Vägen ner till hamnen ska skötas genom kommunens försorg men så har inte skett. Infarten är
gropig och i behov av upprustning.
Med dessa rader tackar hamnkapten Lars-Håkan Eriksson för det gångna året.

Prickning och farleder
Prickningsmanskapets verksamhetberättelse 2017
2017-05-25
Norra Barken 20 grader molningt stilla
Kontroll av Norra barken. Rödsvart vid Rånäsberget bortsläpad av isen. Hittade inte på
grundet. Måste inhämta mer info.
2017-05-22
Lövhällarna 17 grader 6-7 sekundmeter
Uppstart bägge fyrarna. Nya batterier till båda. 75 Ah. Kollade från land vid 2330. Båda
blinkade.
2017-05-14
Södra Barken 12 grader molnigt.
Grävling fast i Semla slussen. Råbock simmandes i parkviken. Kungsörn/Havsörn i
Hjorttjärn. Alla prickar ok. Grönprick behövs för hängning på Hugnora bron södra sidan.
Vadlandet behöver nog prickas annorlunda pga sjunkstockar.
2017-11
Nedsläckning fyrar och upptagning 5-knopsskylt- KLART!

Verksamhetsberättelse Svinö 2017
Arbetsdagar.
20.e maj
- Svinö öppnades. Några stora träd fälldes.
- div mindre arbeten
27.a maj

- Klyvning av ved.
- Två nya bojar lades ut vid Söderbärkebryggan
- div mindre arbeten

23.e sept

- Nya ”Partybryggan” monterades
- Ett antal vikter togs upp eller flyttades

5.e oktober - Svinö stängdes för säsongen.
Svinö har under året gästats av många klubbmedlemmar och varit en trevlig sällskapsplats.
Svinö är en i jämförelse med andra klubbholmar välutrustad och väl skött klubbholme.
Smedjebacken 2018-01-21
Per Laurentz
Klubbholmsgeneral

Verksamhetsberättelse 2017 Poker Run 2017
Årets poker run kom lite å sidan då jag hade mycket problem med min egen båt som tog
enormt med tid. 3 motor renoveringar på kort tid. Då sponsorjakten blev inte vad den bör ha
varit.
Har varit svårt att få tag på krögare som vill vara med då arrangemanget börjar bli så stort.
Och tälten är så dyra att hyra. Årets hyra av tält ink möbler och montering uppgick till
70 000kr
Men Poker Run kunde visa på en vinst för 6 året på rad.
Dock var det anmälningsrekord närmare 70 båtar hade visat intresse.
Men årets poker run kantades av mycket regn på förmiddagen då vi fick flytta fram starten
som visa sig vara ett bra drag då alla deltagare blev nöjda. Och 50 båtar lämnade startlinjen.
En av båtarna har kommit ända från Holland och gilla vårat Poker Run så det blev mersmak.
Från startavgiften tog vi 100kr från varje ekipage å skänkte till Cancerfonden summan blev
5000kr totalt.
Poker Run har haft kontakt med tidningen Gasoline Magazin som arrangerar bilutställningar
och swap meet (loppmarknad för bildelar) tipsat om att använda fotbollshallen till deras
arrangemang å att det skulle bli ett bra inslag tillsammans med Poker Run. Dock drabbades
dom hårdare av den regniga förmiddagen.
Poker run fick problem med el på kvällen då det visa sig att det var för dåligt säkrat 30amp.
Det fick bli tillfällig lösning. Tur som var så hade kommunen dragit fram en extra matning till
scenen där uppträdande var så det var inga problem där.
Dörrar till nya toaletterna låstes då strömmen gick, men de gick att använda ändå till följd av
att brunnet som pumpar vidare blev överfull. Då inte pumpen kunde föra det vidare i det
kommunala avloppet.
// Mikael Hedberg

Veteransektionens verksamhetsberättelse 2017
Modell Ä hade uppföljning och planeringsträff i början av februari, det visades bilder från
tidigare års uppvisningar, träffen avslutades med enklare förtäring som båtklubben bekostade.
Man enades om att Modell Ä uppvisningen 2018 ska genomföras som vanligt i Torrboviken i
samarbete med Torrbo Byalag den 5 augusti.
Sektionen vill slutligen framföra ett varmt tack till samtliga som på ett eller annat sätt stöttat
vår verksamhet vilket gjort det möjligt att genomföra uppvisningarna på ett sätt som tilltalar
både publik och deltagare.
Smedjebacken i februari 2017
Veteransektionen
Slutord:
Styrelsen tackar för allt ideellt arbete som klubbens medlemmar utfört under det gångna
verksamhetsåret. Mycket återstår att göra, men vi är övertygade om att våra medlemmar får
ett gott utbyte av sitt medlemskap och att vi kunnat visa att vi är en betydande kraft för
utveckling av Smedjebackens kommun.
Styrelsen

