Hej och välkomna till ett nytt år i Smedjebackens Båtklubb!
Vi går mot en ny säsong och en ny sommar, som säkert alla hoppas på ska bli en fin och varm
sådan.
Det händer mycket i klubben. Övervakningsavtal ska förnyas, övervakningen via kameror och
vaktbolag är alltid på tapeten. Det nya nyckelsystemet är igång och det fungerar bra med
mycket större säkerhet. Föregående år så såldes det drivmedel för nästan en halv miljon
kronor, tyvärr visade sig att våra tankar är för små då tankbilen fick fylla på varannan dag då
belastningen var som störst, detta kommer under året att ses över. I hamnen kommer
sedvanliga underhållsarbeten att genomföras, det har också planerats en omstrukturering av
hamnplanen med bilparkering och husbilsparkering, husbilarna drar i snitt in 700kr/dag till
klubbkassan.
På årsmötet så beslutades det att en ny avgift införs, det är en avgift för att förvara
båttrailer/vagga på hamnområdet sommartid. Anledningen är att det har varit stor oordning
och överfulla uppställningsytor. Det har skapat mycket arbete för hamnkaptenerna, samt
möjligheten att erbjuda tillfällig uppställning för gästande båtfolk har omöjliggjorts. Tanken
med avgiften är att minimera antalet vagnar sommartid.
OBS! Om du vill ha en uppställningsplats för din trailer under sommaren så kan du enkelt
lösa betalningen genom att betala in 500 kr extra när du betalar din faktura.

Styrelsen ser ut som följer:
Ordförande
Vice Ordförande/Ledamot
Kassör/Ledamot
Sekreterare/Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Anders Behm
Gunnar Persson
Lars Zettergren
Conny Andersson
Morgan Pettersson
Jan-Olov Nyvall
Glenn Fahgen
Göran Bengtsson
Sven Gustavsson

Övriga funktioner
Revisor
Revisor
Ungdomssektionen/tävling
Ungdomssektionen/tävling
Ungdomssektionen/tävling
Ungdomssektionen/tävling
Ungdomssektionen/tävling
Poker Run
Nyckel ansvarig
Ansvarig Motormuseum
Hamnkapten Smedjebacken
Hamnkapten Smedjebacken

Johan Ericsson
Sarah Klodner
Sebastian Sachse
Mikael Hedberg
Jan-Olov Nyvall
Lennart Silfverin
Joakim Ryyti
Mikael Hedberg
Per Laurentz
Bo Edberg
Mikael Hedberg
Sven Gustavsson

Hamnkapten Söderbärke
Båtplatsansvarig Smedjebacken
Miljöombud
Prickningsmanskap
Hemsideansvarig
Veteranmotorsektionen
Klubbholmsgeneral
Valberedning
Valberedning

Lars Håkan Eriksson
Lindha Roth Karlsson
Mikael Hedberg
Peter Östlund/ Evelina Östlund
Glenn Fahgen
Lennart Silfverin
Valto Lahnalampi/ Joakim Ryyti
Mikael Hedberg
Annika Nyvall

Aktuella avgifter
Enskilt/Familjemedlemskap utan båtplats
Båtplatser
Avgifter 2019.
Båtplatser
2m
2,5 m
3m
4 m med boj
4 m med bom

Avgift
1 110 kr
1 215 kr
1 320 kr
1 450 kr
1 500 kr

200 kr

Medlem+Båtplats+Dep.
(200+1110+500)
(200+1215+500)
(200+1320+500)
(200+1450+500)
(200+1500+500)

Depositionsavgiften (500 kr) återbetalas efter att ha deltagit i någon av våra arbetsdagar i
hamnarna.
Sjöbod

180 kr

Hyra friggebod medlem
Hyra friggebod icke medlem

100 Kr
200 Kr

Uppställningsavgift
Trailer/vagn sommartid

500 Kr

Landström (Lediga platser finns ännu tillgängliga)
Deposition (återbetalas vid uppsägning)
Förbrukning el minimiavgift
Fullständig prislista finns på hemsidan

2000 kr
300 kr

Sommarprogram 2019
• 4 Maj
Skräpplockardag, samarbete med Smedjebackens kommun.
• 18 Maj
Arbetsdag våra hamnar.
Kl 9 - 15
• 25 Maj

Arbetsdag våra hamnar.

• 3 Augusti

Modell Ä. Uppvisning i Torrboviken

• 16 - 17 Augusti

Poker Run! Se www.pokerrun.nu för mer information. Massor med

Kl 9 -15

aktiviteter utlovas.
• 21 September

Arbetsdag våra hamnar.

Kl 9 -15

Helgen vecka 33. Hamnarna stängda för Poker Run. Ingen användning av ramper
eller hamnplan kommer vara möjligt. Ingen parkering av fordon i hamnområdet
Uppdaterad information kommer under året att finnas på hemsidan.

Slutord
Slutligen vill vi i vanlig ordning också passa på att uppmana alla och envar att hjälpa till för att göra
vår båtklubb ännu bättre!
Det finns alltid plats för en hjälpsam hand i hamnarna och/eller på klubbholmen.
Har du frågor eller idéer så kontakta någon i styrelsen, hamnkaptenerna, eller klubbholmsgeneralen.
Med denna information avslutar vi med hopp om att det blir en varm och fin sommar 2019!
Med hälsningar från styrelsen i SBK

Smedjebackens Båtklubb
Box 22
777 21 Smedjebacken

