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Verksamhetsplan för  
Smedjebackens Båtklubb 2020 

 
Hamnen 2020 
 
 
Sektionernas verksamhetsplan 2020 
 
Verksamhethetsplan hamnen 2020: 
Hamnkaptener: Sven Gustavsson och Mikael Hedberg  
 
Arbetsdagar planeras till 3st, 2 på våren efter varandra 1 på hösten, sen om det 
kommer att behövas så kommer vi kalla till extra arbetsdag.  
Vi ingår i ett projekt med kommun där vi åtar oss att bygga bryggor som ska placerar 
ut på lämpliga ställen i södra och norra barken. Vi står för jobbet och kommunen för 
det ekonomiska. Så det är ett lämpligt projekt till arbetsdagarna.   
Vi fortsätter även i år att få ordning på hamnplan och parkeringar för bilar, husbilar 
trailar,mm. Syftet med den planen är att vi som hamnkaptener har nått och gå efter 
så det blir mer ordning å reda på vad som är vad. Lika då kan vi få fram el till husbilar 
utan att vi gör något som är fel. Därav har vi involverat kommunen då dom äger 
marken. Och ekonomiskt hoppas vi på stöd i detta projekt i någon form.  Som extra 
info kan jag nämna att varje husbil bidra i snitt med ca 700kr/dag till det lokala 
näringslivet utöver en avgift dom betalar till båtklubben. Så där av är kommunen mån 
om att det ska bli bra. Lika så vi. Det bidrar med extra pengar till Båtklubben.  
Det planeras även för att få igång nått på hamnen likt Hamnens dag eller något i den 
stilen i början av Juni. Vecka 26 skall vi försöka få igång en aktivitet för dom äldre. 
Kan vara så att man får prova på segeljollar, kanoter hyrbåten, motormuseet, mm. 
Kanske inte lika stort som Augustifesten men man vet inte vad som händer. Vi ska 
försöka vara en aktivhamn och inte en parkeringsplats för båtar och bilar.  
Vi planerar att bygga tak på vårt uteförråd. 
 
 
 
Verksamhetsplan hamnen Söderbärke 2020: 
Hamnkapten: Lars Håkan Eriksson 
 
Kommande säsong planeras följande åtgärder för Söderbärke hamn 
 

• 3 schemalagda arbetsdagar för normalt underhåll 
• Förlängning av i- och urlastningsbrygga 
• Förse långa bryggan med ett tappställe för färskvatten 
• Dikning bakom spelet 
• Dragning av varmvatten till toaletten 

 
 



 
 
Verksamhetsplan PokerRun 2020: 
Ansvarig: Mikael Hedberg 
 
Inga större förändringar har planerats inför sommaren 2020 poker run 
Dock planeras att ett bidrag som kommer att skänkas till Sjöräddningen som är 
väldigt aktiv i vår sjö och vi i Poker run tycker att det bör uppmuntras. 
Poker run har investerat i lite fler bord och stolar till tältet samt lite reservdelar till det. 
Så slipper vi hyra in möbler för 300per  
Uthyrningen har gått bra för tältet så det har betalat sig på 2 år.  
Som arrangör får jag ofta frågan varför jag inte kan besöka deras Poker run med min 
båt, Så i år ska jag försöka besöka andra Poker run som jag inte har besökt. Och 
hoppas det kommer generera fler ekipage till Smedjebacken.  Finland är ett Poker 
run som jag ska försöka med samt Åland då dom har besökt oss ett flertal gånger. 
Norge får vänta då vi inte har haft några ekipage där ifrån lika så Danmark.  
2020 innebär att augusti festen har varit aktiva för 10 gången och kommer ha ett 
jubileum. 
Så det innebär att det kan bli lite större aktiviteter nere runt hamnområdet och 
sjölandet bort mot Herosfältet. Men i skrivande stund så är inget spikat och klart. 
Mycket kommer att ändras och ske under resans gång fram till augusti. 
 
Veteransektionens verksamhetsplan 2020: 
Ansvarig: Lennart Silfverin 
 
Under 2020 planerar vi att köra på som vanligt i Torrboviken. Men då återigen 
intresset är stort så funderar vi även på att köra ett race extra framme i 
Smedjebacken. Men inget är ännu bordlagt. 
 
 
Svinö verksamhetsplan 2020: 
 
 Vad vi ser behöver göras är bland annat att fixa badstegar, färdigställa bastun och 
underhåll på fönsterluckor, friggebod och trappan m.m.  
 
Slutord 
Vi hoppas på ett minst lika produktivt 2020 som 2019. Vi hoppas även att 
arbetsdagarna har bra uppslutning så att vi inte behöver fler arbetsdagar än 
nödvändigt. 
 
//Styrelsen 
 
 



Nettoomsättning

Huvudintäkter

3100 Medlemsavgifter 112 700,00 114 400,00 -1 700,00 -1,49 -1,49-1 700,00114 400,00

3105 Bryggavgifter 426 736,80 406 456,00 20 280,80 4,99 4,9920 280,80406 456,00

3110 Depositionsavgift arbete 162 400,00 60 600,00 101 800,00 167,99 167,99101 800,0060 600,00

3115 Nyckelförsäljning 8 480,00 15 000,00 -6 520,00 -43,47 -92,21-100 344,00108 824,00

3125 Elförbrukning 10 020,00 7 200,00 2 820,00 39,17 39,172 820,007 200,00

3140 Försäljning drivmedel 406 941,16 502 982,00 -96 040,84 -19,09 -19,09-96 040,84502 982,00

3150 PR reklamintäkter 155 500,00 90 000,00 65 500,00 72,78 35,1040 400,00115 100,00

3160 Uthyrning ställplatser 160 584,00 122 712,00 37 872,00 30,86 30,8637 872,00122 712,00

3162 Uthyrning eventtält 70 000,00 60 000,00 10 000,00 16,67 0,0070 000,000,00

3165 Startavgifter m.m. 25% moms 28 000,00 107 031,00 -79 031,00 -73,84 -72,56-74 047,00102 047,00

3166 Mat 12% moms 32 885,71 80 000,00 -47 114,29 -58,89 -61,60-52 748,2985 634,00

3167 Övriga intäkter momsfritt 2 348,00 0,00 2 348,00 0,00 0,002 348,000,00

Summa Huvudintäkter 1 576 595,67 1 566 381,00 10 214,67 0,65 -3,04-49 359,331 625 955,00

3690 Övriga sidointäkter 1 173,01 0,00 1 173,01 0,00 0,001 173,010,00

3710 Kommunalt bidrag 48 322,00 67 500,00 -19 178,00 -28,41 -28,41-19 178,0067 500,00

3740 Öresutjämning 96,55 2,00 94,55 999,99 999,9994,442,11

3990 Övr momsfria intäkter -1 650,00 6 794,00 -8 444,00 -124,29 -124,29-8 444,006 794,00

Summa Intäkter 1 624 537,23 1 640 677,00 -16 139,77 -0,98 -4,45-75 713,881 700 251,11

Rörelsens kostnader

Ordinarie kostnader

4000 Inköp drivmedel -354 976,00 -467 612,00 112 636,00 24,09 24,09112 636,00-467 612,00

4015 Återbet. arbetsdag. -72 280,00 0,00 -72 280,00 0,00 0,00-72 280,000,00

Summa Ordinarie kostnader -427 256,00 -467 612,00 40 356,00 8,63 8,6340 356,00-467 612,00

Övriga externa rörelsekostn.

5010 Lokalhyra -420,00 0,00 -420,00 0,00 0,00-420,000,00

5020 El, vatten o renhållning -36 272,00 -37 236,00 964,00 2,59 5,662 176,00-38 448,00

5095 Nyckelsystem 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00139 284,00-139 284,00

5098 Bevakning -111 426,20 -196 715,00 85 288,80 43,36 43,3685 288,80-196 715,00
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5230 Hyra maskiner -590,40 -7 580,00 6 989,60 92,21 92,216 989,60-7 580,00

5410 Förbrukningsinventarier -163 658,40 -31 824,00 -131 834,40 -414,26 -322,06-124 882,40-38 776,00

5420 Programvaror -10 850,40 0,00 -10 850,40 0,00 0,00-10 850,400,00

5460 Förbrukningsmaterial -53 184,97 -94 186,00 41 001,03 43,53 24,4017 163,03-70 348,00

5500 Rep. och underhåll -138 619,20 -42 233,00 -96 386,20 -228,22 -264,15-100 552,20-38 067,00

5611 Drivmedel -5 637,23 -13 189,00 7 551,77 57,26 -62,60-2 170,23-3 467,00

5710 Frakter och transporter -10 200,00 -15 771,00 5 571,00 35,32 35,325 571,00-15 771,00

5800 Resekostnader,hotell mm -8 018,00 -5 746,00 -2 272,00 -39,54 -39,54-2 272,00-5 746,00

5810 Kost o logi i Sverige -7 682,14 -18 008,00 10 325,86 57,34 57,3410 325,86-18 008,00

5830 Kost o logi i utlandet 0,00 -6 650,00 6 650,00 100,00 100,006 650,00-6 650,00

5831 Kost och logi i Sverige 0,00 -25 000,00 25 000,00 100,00 0,000,000,00

5910 Annonsering Sponsring -12 500,00 -15 000,00 2 500,00 16,67 11,791 670,00-14 170,00

5930 Reklamtrycksaker -43 114,40 -62 155,00 19 040,60 30,63 -70,63-17 846,40-25 268,00

5940 Utställningar och mässor -13 822,40 -12 000,00 -1 822,40 -15,19 0,00-13 822,400,00

5990 Övriga reklamkostnader 0,00 -5 000,00 5 000,00 100,00 100,005 000,00-5 000,00

6062 Inkasso och KFM-avgifter 0,00 -1 151,00 1 151,00 100,00 100,001 151,00-1 151,00

6071 Representation avdragsgill -31 689,29 -18 649,00 -13 040,29 -69,92 46,2627 281,71-58 971,00

6072 Representation ej avdragsgill -369,00 -4 792,00 4 423,00 92,30 92,304 423,00-4 792,00

6080 Repr. intern möten m.m. -36 049,74 -3 914,00 -32 135,74 -821,05 -821,05-32 135,74-3 914,00

6090 Övr försäljningskostnader -10 277,11 -2 837,00 -7 440,11 -262,25 -262,25-7 440,11-2 837,00

6110 Kontorsmaterial -2 852,80 -6 098,00 3 245,20 53,22 53,223 245,20-6 098,00

6120 Dataprogram 0,00 -8 400,00 8 400,00 100,00 100,008 400,00-8 400,00

6200 Telefon och porto 786,80 0,00 786,80 0,00 0,00786,800,00

6210 Tele & Datakommunikation -25 503,20 -136 235,00 110 731,80 81,28 81,28110 731,80-136 235,00

6211 Fast telefoni 0,00 -625,00 625,00 100,00 100,00625,00-625,00

6230 Datakommunikation -615,00 0,00 -615,00 0,00 0,00-615,000,00

6250 Postbefordran 0,00 -2 691,00 2 691,00 100,00 100,002 691,00-2 691,00

6310 Företagsförsäkringar -15 069,00 -3 811,00 -11 258,00 -295,41 -295,41-11 258,00-3 811,00

6390 Övriga kostnader möte mm -430,32 -19 201,00 18 770,68 97,76 97,2715 348,68-15 779,00

6410 Styrelsearvoden som ej är lön -29 300,00 0,00 -29 300,00 0,00 0,00-29 300,000,00

6530 Redovisningstjänster -12 500,00 -30 503,00 18 003,00 59,02 59,0218 003,00-30 503,00

6540 IT-tjänster -1 488,00 -998,00 -490,00 -49,10 -49,10-490,00-998,00
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6555 Provisionskosnader 0,00 -12 957,00 12 957,00 100,00 100,0012 957,00-12 957,00

6560 Serviceavg.branschorg. 0,00 -54 236,00 54 236,00 100,00 100,0054 236,00-54 236,00

6570 Bankkostnader -6 868,33 -4 897,00 -1 971,33 -40,26 -40,26-1 971,33-4 897,00

6590 Övriga externa tjänster -22 584,60 -35 361,00 12 776,40 36,13 36,1312 776,40-35 361,00

6910 Licensavgifter/support -4 036,40 0,00 -4 036,40 0,00 0,00-4 036,400,00

6970 Tidningar och facklitteratur 0,00 -1 320,00 1 320,00 100,00 100,001 320,00-1 320,00

6980 Föreningsavgifter -51 770,00 0,00 -51 770,00 0,00 0,00-51 770,000,00

6990 Övriga externa kostnader -14 905,08 -2 753,00 -12 152,08 -441,41 -321,05-11 365,08-3 540,00

6991 Övr ext. kostn. avdragsgilla -15 800,00 -11 236,00 -4 564,00 -40,62 -102,93-8 014,00-7 786,00

6992 Övr ext. kostn. ej avdragsgill 0,00 -625,00 625,00 100,00 100,00625,00-625,00

Summa Övriga rörelsekostnader -897 316,81 -951 583,00 54 266,19 5,70 12,10123 508,19-1 020 825,00

Kostnader för personal

7240 Styrelsearvoden -97 300,00 -68 450,00 -28 850,00 -42,15 -42,15-28 850,00-68 450,00

7331 Bilersättning skattefri -6 790,00 -4 810,00 -1 980,00 -41,16 -41,16-1 980,00-4 810,00

7510 Arbetsgivaravgifter 31,42% -25 010,00 -21 161,00 -3 849,00 -18,19 -18,19-3 849,00-21 161,00

7520 Avgifter 16,36% -1 751,00 0,00 -1 751,00 0,00 0,00-1 751,000,00

7570 Arb.markn.försäk. bet prem/avg -200,00 -400,00 200,00 50,00 50,00200,00-400,00

7610 Utbildning 0,00 -10 000,00 10 000,00 100,00 0,000,000,00

Summa Personalkostnader -131 051,00 -104 821,00 -26 230,00 -25,02 -38,21-36 230,00-94 821,00

Rörelsens kostnader -1 455 623,81 -1 524 016,00 68 392,19 4,49 8,06127 634,19-1 583 258,00

Av och nedskrivningar

7824 Avskr. Fyren -5 736,00 -5 736,00 0,00 0,00 0,000,00-5 736,00

7830 Avskrivning mask/inventarier -45 668,00 -28 296,00 -17 372,00 -61,39 -61,39-17 372,00-28 296,00

Summa Av och nedskrivningar -51 404,00 -34 032,00 -17 372,00 -51,05 -51,05-17 372,00-34 032,00

Rörelseresultat 117 509,42 82 629,00 34 880,42 42,21 41,6434 548,3182 961,11

Finansiella intäkt/kostn

8310 Ränteintäkter 446,00 727,00 -281,00 -38,65 -38,65-281,00727,00

Summa Finansiella intäkt/kostn 446,00 727,00 -281,00 -38,65 -38,65-281,00727,00
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Res.efter finansiella poster 117 955,42 83 356,00 34 599,42 41,51 40,9534 267,3183 688,11

Bokslutsdispositioner

8810 Förändr av period. fond -29 489,00 0,00 -29 489,00 0,00 0,00-29 489,000,00

Summa Bokslutsdispositioner -29 489,00 0,00 -29 489,00 0,00 0,00-29 489,000,00

Skatter

8910 Skatt som belastar årets res. -19 149,00 -737,00 -18 412,00 -999,99 -999,99-18 412,00-737,00

Summa Skatter -19 149,00 -737,00 -18 412,00 -999,99 -999,99-18 412,00-737,00

Årets resultat

8999 Årets resultat -69 317,42 -2 948,00 -66 369,42 -999,99 -999,99-66 369,42-2 948,00

Resultat -69 317,42 -2 948,00 -66 369,42 -999,99 -999,99-66 369,42-2 948,00

Beräknat Resultat 0,00 79 671,00 -79 671,00 -100,00 -100,00-80 003,1180 003,11
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Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillg.

Summa Immateriella anl.tillg. 0,00 0,000,00

Byggnader och mark

1110 Byggnader 114 608,00 114 608,000,00

1119 Ack avskrivning byggnader -7 902,00 -13 638,00-5 736,00

Summa Byggnader och mark 106 706,00 100 970,00-5 736,00

Maskiner och inventarier

1210 Maskiner och andra tekn anlägg 0,00 1 210,001 210,00

1220 Inventarier och verktyg 486 693,00 486 693,000,00

1229 Ack avskrivning inv och verkty -60 201,00 -105 869,00-45 668,00

Summa Maskiner och inventarier 426 492,00 382 034,00-44 458,00

Finansiella anl.tillgångar

Summa Finansiella anl.tillgång 0,00 0,000,00

Summa Anläggningstillgångar 533 198,00 483 004,00-50 194,00

Omsättningstillgångar

Lager och pågående arbeten

1400 Bränslelager 25 000,00 25 000,000,00

Summa Lager och påg.arbeten 25 000,00 25 000,000,00

Kundfordringar

1510 Kundfordringar 60 000,00 22 720,00-37 280,00

1580 Fordr, kontokort och kuponger 187 459,00 0,00-187 459,00

Summa kundfordringar 247 459,00 22 720,00-224 739,00

Övriga kortfr fordringar

1630 Avräkning skatter och avgifter 3 953,00 0,00-3 953,00

1650 Momsfordran 17 401,00 55 298,0037 897,00

Övriga Kortfr.fordringar 21 354,00 55 298,0033 944,00

Förutb.kostn och uppl intäkter

1730 Förutbetalda försäkr.premier 6 858,00 0,00-6 858,00

1790 Övr förutbet kostn/upplupna in 82 671,00 30 000,00-52 671,00

1799 Observationskonto 0,00 0,000,00

Summa  förutb kostn / uppl int 89 529,00 30 000,00-59 529,00

Kassa och bank

1910 Kassa 732,28 0,00-732,28

1930 Företagskonto/checkkonto 166 793,19 705 583,48538 790,29

1940 BG & autogirokonto 51 712,59 0,00-51 712,59

1950 Deponikonto 446 276,53 446 722,53446,00

Summa kassa och bank 665 514,59 1 152 306,01486 791,42

Summa Omsättningstillgångar 1 048 856,59 1 285 324,01236 467,42

Summa Tillgångar 1 582 054,59 1 768 328,01186 273,42

Ingående balans
2019-01-01

Konto
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2019-12-31
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Eget Kapital & Skulder

Eget kapital

2010 Eget kapital delägare 1 -1 172 778,21 -1 177 461,59-4 683,38

2019 Årets resultat deläg 1 -2 948,38 -69 317,42-66 369,04

Summa Eget kapital -1 175 726,59 -1 246 779,01-71 052,42

Obeskattade reserver

2129 Periodiseringsfond 2019 0,00 -29 489,00-29 489,00

Summa Obeskattade reserver 0,00 -29 489,00-29 489,00

Skulder

Långfristiga skulder

2350 Andra långfrist. skulder -100 000,00 -100 000,000,00

Summa Långfristiga skulder -100 000,00 -100 000,000,00

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder & övriga

2440 Leverantörsskulder -97 764,00 -160 640,00-62 876,00

2450 Deposition landström -62 000,00 -66 000,00-4 000,00

2455 Deposition nyklar -92 250,00 -118 700,00-26 450,00

Summa Leverantörsskulder -252 014,00 -345 340,00-93 326,00

Skatteskulder

2510 Skatteskulder -2 546,00 -19 960,00-17 414,00

Summa Skatteskulder -2 546,00 -19 960,00-17 414,00

Moms, särskilda varuskatter

2640 Ing. moms 6 820,00 0,00-6 820,00

Moms, särskilda varuskatter 6 820,00 0,00-6 820,00

Personalens skatter

2710 Personalskatt -22 225,00 0,0022 225,00

2730 Lagsta soc avg särksild lönesk -21 160,00 -26 760,00-5 600,00

Summa Personalskatter -43 385,00 -26 760,0016 625,00

Uppl kostn & förutbet intäkter

2990 Övriga upplupna kostnader -15 203,00 0,0015 203,00

Summa Uppl kostn & förutb int -15 203,00 0,0015 203,00

Summa Kortfristiga skulder -306 328,00 -392 060,00-85 732,00

Summa Skulder -406 328,00 -492 060,00-85 732,00

Summa  Eget Kapital & Skulder -1 582 054,59 -1 768 328,01-186 273,42

Ingående balans
2019-01-01

Konto
Utgående

balans
2019-12-31

Ev. bokslutstransaktioner ingår

Periodens
förändring

2019-01-01 -
2019-12-31

2020-02-26
17:34

Sida 2

Balansrapport redovisning

8838001108

4 Smedjebackens Båtklubb

Lazze

Transaktionsdatum=2019-01-01 - 2019-12-31

Denna rapport är utskriven med Hogia ByråEkonomi.

0,000,000,00Beräknat resultat





Verksamhetsberättelse för  
Smedjebackens Båtklubb 2019 

 
Styrelse och övriga valda representanter i Smedjebackens Båtklubb har under 
året varit: 
 
Ordförande:  
Anders Behm  
Vice ordförande:  
Gunnar Persson  
Kassör:  
Lars Zettergren 
Sekreterare:  
Conny Andersson  
Övriga styrelseledamöter: Morgan Persson, Jan-Olov Nyvall, Göran Bengtsson, Glenn 
Fahgén.  
 
Övriga funktionärer: 
Revisorer: Johan Ericson, Sara Klodnér 
Ungdomssektionen: Sebastian Sachse 
Ansvarig motormuséet: Bo Edberg 
Veteransektionen: Lennart Silfverin 
Hamnkapten Smedjebacken: Sven Gustavsson, Mikael Hedberg 
Hamnkapten Söderbärke: Lars Håkan Eriksson 
Ansvarig för båtplatser Smedjebacken: Gunnar Persson/Lindha Roth Karlsson 
Miljöombud: Mikael Hedberg 
Prickningsansvariga: Peter Östlund, Evelina Östlund 
Klubbholmsgeneral: Joakim Ryyti, Anders Jansson (t.f) 
Valberedning: Annika Nyvall, Mikael Hedberg  
 
Under verksamhetsåret 2019 har hållits 11 styrelsemöten. 
Just nu har vi 633 medlemmar/familjer. 
77 båtplatser i Söderbärke. 
392 båtplatser i Smedjebacken.  
82 sjöbodar. 
 
Styrelsearbetet 

- Styrelsens alla beslut har fattats enhälligt, utan behov av omröstningar. 
- Styrelsens arbete har under året innefattat underhåll och upprustning av bryggor. 

Flertalet bryggor har bytts ut.  
- Ställplatserna i hamnen har återigen nyttjats flitigt och de flesta gäster är väldigt 

positiva. Vi omtalas ofta i olika media gällande det fina läget. 
 
Skötsel av hamn: 



Hamnen i Smedjebacken har haft ganska bra ordning under året. En hel del arbeten, 
förbättringar och underhåll har gjorts.  
 
 
Sektionernas verksamhetsberättelse 2019 
 
Verksamhethetsberättelse hamnen 2019: 
Hamnkaptener: Sven Gustavsson och Mikael Hedberg  
 
Arbetsdagarna har varit bra på hamnen, full fart, och hamnområdet blir snyggare å snyggare 
för varje år. Husbilarna har dragit in en bra slant till klubbens kassa. Det har skötts av 
turistbyrån och har fungerat bra. Vi får mycket beröm för en fin hamn. Ett problem var att 
elen inte är så bra i hamnen. 
Tankstationen blev en succé när vi införde kortbetalning, men vi har för liten tank (3 kubik). 
Kommer att bytas ut. 
Mikael Hedberg och Sven Gustavsson har varit hamnkaptener, och vi har fått stor hjälp av 
Göran Bengtsson. 
Den 6:e April ordnades en klubbfest med dans på Gladtjärn. Det blev en lyckad fest då vi blev 
ca: 100 st. 
Vi har köpt en lastmaskin som kommer att betalas under 4 År. Detta tack vare att vi tagit 
betalt av dom båtägare som har trailern uppställd på hamnområdet under sommaren. Det 
innebär också att vi har mindre antal trailer som står kvar under sommaren. 
 
 
Verksamhetsberättelse hamnen Söderbärke 2019: 
Hamnkapten: Lars Håkan Eriksson 
 
Under året har vi som vanligt haft tre arbetsdagar med bra uppslutning.  
Vanligt underhåll har skötts såsom underhåll av bryggor och hamnområdet. Året har präglats 
mycket av diskussioner om eventuell ställplats. I samband med det så skulle t ex ett dike 
rensas upp men ställplatsen verkar dock gått i stå hos kommunen, och dikningen har därav 
uteblivit.  
Det har monterats upp nya ledstrålkastare i stolpen som gör att båtplatserna blir bättre 
belysta och därmed syns bättre i kameraövervakningen. De nya lamporna är också mycket 
mer energisnåla.  
I övrigt har båtåret passerat utan några konstigheter.  
 
 
 
 
Verksamhetsberättelse Poker Run 2019: 
Ansvarig: Mikael Hedberg 
 
2019 var vårat 8 år som vi arrangerade Poker run i Smedjebacken. 
Vi trodde att det skulle bli ett manfall på båtar då Falun ställde in sitt Poker run i år. Så då 
trodde vi att intresset skulle svalna då man inte kan åka två Poker run på 10 dagar. Men så 
blev det inte. 50st båtar kom till start. 



Vi planerade att göra något för Barncancer fonden. Det blev en auktion av olika fem saker 
som vi fick av olika företag. En grill, elmotor, kylväska , högtryckstvätt, gasolvärmare. Även 
två ryggsäckar med en överraskning i. Plus att Poker run skänkte samtliga startavgifter 
25000kr. Så slutsumman av det blev 132000,00 kr som gick oavkortat till barncancerfonden. 
Så totalt på dessa år har båtklubben fått in ett + i sin kassa från Poker Run på ca ½ miljon 
kronor.  
Under 2019 så hade även Poker run en stor monter på Stockholm Båtmässa. 260kvm stor var 
den. Där gjorde vi lite reklam för Poker run och båtklubben. Även dela ut information i form 
av en tidning om Strömsholmskanal. Det visa sig att endast en kände till var kanalen låg utav 
dom personerna som jag pratade med som har båt i Mälaren. Så där behövs mer reklam för 
att öka trafiken på kanalen.  
 
 
 
Veteransektionens verksamhetsberättelse 2019: 
Ansvarig: Lennart Silfverin 
 
Under 2019 så har vi i Modell Ä sektionen haft följande aktiviteter. 
 
Den årliga uppvisningen skedde traditionsenligt i Torrbo viken under trevliga former. Vi 
märker ett allt större intresse från veteranbåts intresserade runt om i Sverige. Vi planerar 
därför att inför 2020 bli tydligare med vår information och marknadsföring i olika forum. 
Vi genomförde även en mindre uppvisning av våra båtar vid Prästabadet i Smedjebacken. 
Detta genomfördes i samarbete med ”Klassik Båtracing” där ett antal tävlingsbåtar från 
70/80-talet deltog.  
Vidare så har vi haft ett antal mindre träffar och diskuterat olika ”båtfrågor”  
Som ordförande har jag deltagit vid Smedjebackens Båtklubbs styrelsemöten 
 
Svinö verksamhetsberättelse 2019: 
 
Arbetsdagar. 

• 18 maj.  
Svinö öppnades. Dålig anslutning med medlemmar så endast två personer som var på 
Svinö. Div. mindre arbeten som att röja efter vintern och städa det som hanns med. 
Se till att dassen var användbara.  

• 25 maj.  
Dåligt med medlemmar även då. 
Städning och putsa fönster. Slyröjning. Div. mindre arbeten. 
Rensa hängrännor. 

• 21 sept. 
Sex personer var ute och jobbade. 
Träd fälldes, bland annan en björk som började ruttna med risk för nedfallande delar. 
Sågades och tog rätt på och lade i vedboden. Riset släpades bort. 
Bastu, mer murning och flytt av skorstensröret påbörjades. 
Diverse plock av skräp som ska in till hamnen. Bryggor och större skrot skulle hämtas 
med flotten efter lunch men det blev inget. 

 



På Svinö har det förutom det genomförts mer vanligt underhåll.  
Bland annat: 

• Sly och annan vegetation har röjts med röjsåg. Mindre buskar och grenar med den 
stora grensaxen som finns på Svinö. 

• Muren i bastun murades om i två omgångar. Tack Lars-Göran för hjälpen. 
• Elkontakten i friggeboden felsöktes och byttes. Tack Kjell. 
• Hängrännor och tak har rengjorts vid två tillfällen. 
• Förtöjningsringar monterats på nya bryggan. 
• Och såklart städ och plock, vanligt underhåll av dass och utrymmen. 

 
Svinö stängdes för säsongen. Tack Per för hjälpen. 
Svinö har under året gästats av många klubbmedlemmar och varit en trevlig sällskapsplats. 
 
 
 
 
 
 
Tävling/Ungdoms verksamhetsberättelse 2019: 
Ansvarig: Jan-Olov Nyvall 
 
Under året som gått kan vi glädjas över att ha fått in 4 st ungdomar som valt att tävla för 
Smedjebacken. Utöver det så har vi en kvinnlig navigatör som bor i Östhammar och ett 
Offshore ekipage med förare och navigatör som kör i våra färger. 

 
Under året har Representanter från klubben varit och besökt en VM tävling i Mora. Syftet 
var att få en inblick i vad som krävs för att kunna arrangera båttävlingar. Vi passade 
dessutom på att besöka Team Wiberg som tävlar för Smedjebacken. De har under säsongen 
haft stora framgångar med bland annat 1 Vm-Guld, 1 Em-Guld, 2 Sm-Guld m.m. 
Den 18 augusti anordnades med stor hjälp från Stig Lundberg en uppvisningstävling i Classic 
Hydro. 
Trots kort varsel och osäkra väderutsikter dök 7st ekipage upp. 
De delades in i 2 klasser, racer och standard. 
Publiken bjöds på skönsång från motorerna. 
 
Smedjebacken har en lång tradition med båtracing och klubbens ambition är att verka för att 
anordna egna tävlingar och siktet är inställt både på SM och på sikt VM. 
Vi hoppas på att kunna väcka upp intresset för denna sport igen och hälsar alla intresserade 
välkomna. Det kommer att behövas både tävlande och funktionärer av olika slag. 
 
 
 
 
 
Slutord 
 



Styrelsen tackar för allt ideellt arbete som klubbens medlemmar utfört under det gångna  
verksamhetsåret. Det finns alltid att arbete med, 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 
 



 
Årsmötesprotokoll  

För Smedjebackens Båtklubb, 2010-03-07  
 
 
 
1. Årsmötet öppnades 
Gunnar Persson hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 
 
2. Mötets behöriga utlysande 
Årsmötet godkände mötets utlysande. 
 
3. Val av ordförande för mötet 
Till ordförande valdes Ove Boman. 
 
4. Val av sekreterare för mötet 
Till sekreterare valdes Conny Andersson. 
 
5. Fastställande av röstlängd för mötet 
Närvarolista upprättades, se bilaga Närvarolista 
 
6. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare 
Sven Gustavsson och Gunnar Persson. 
 
7. Fastställande av dagordning 
Dagordning Fastställd. 
 
8. Anmälan övriga frågor 
Inga övriga frågor. 
 
9. Föredragning av huvudstyrelsens verksamhetsberättelse för senaste året 
Verksamhetsberättelse gicks igenom och godkändes. 
 
10.  Föredragning av sektionernas verksamhetsberättelser för senaste året 
Sektionernas verksamhetsberättelser gicks igenom och godkändes. 
 
11.  Balans och resultat för det gångna året 
Balans och resultat gicks igenom och godkändes. Sektion Poker Run & Smedjebackens Båtklubb 
skänkte 132 000 kr till Barncancerfonden i samband med Poker Run. Detta genom startavgifter 
och auktion. 
 
 



12.  Revisorernas berättelse 
Revisionsberättelse gicks igenom och godkändes.  
 
13.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
Årsmötet beviljade ansvarsfrihet för styrelsen och verksamhetsåret 2019. 
 
14.  Propositioner 
 
14.1) Förslag till ordningsreglerförändring. Krav på vagnar till samtliga båtar, detta till 
höstsäsongen 2022.  
Skriftlig reservation Nils Olov Olsson (se bilaga).  
Beslut: Godkännes. 
 
14.2) Styrelsen vill ha mandat att betala ut projektpengar i vad klubben anser är extraordinära 
projekt såsom tidigare nyckelsystem, registerprojekt och liknande. 
Korrigering Ove Boman: Ovanstående bör gälla men med en övre ekonomisk gräns per år.  
Årsmötet beslutade 50 000 kr som en övre gräns. 
Beslut: Godkännes 
 
15.  Motioner 
        Inga motioner inlämnade. 
 
16.  Fastställande av verksamhetsplan 
Verksamhetsplan för 2020 fastställdes.  
 
17.  Fastställande av avgifter 
Oförändrade avgifter. 
Godkändes av årsmötet. 
 
18.  Fastställande av budget för det nya verksamhetsåret 
Klubben skall jobba för ett nollresultat i budget.  
Godkändes av årsmötet. 
 
19.  Val av styrelse 
Omval: Ordförande Anders Behm till år 2021. 
Beslut: Godkännes 
 
20.  Val av revisorer 
Omval: Johan Ericson till år 2022. 
Sittande är Sarah Klodner. 
Beslut: Godkänt 
 
 
 
 
 



21.  Övriga val 
Hamnkapten Smedjebacken: Sven Gustavsson till år 2022. 
Beslut: Godkännes. 
 
Hamnkapten Söderbärke: 
Omval: Lars-Håkan Eriksson till år 2021. (på ett istället för ordinarie två år) 
Beslut: Godkännes. 
 
 
Nyval Nyckelansvarig: Morgan Pettersson till år 2021. 
 Beslut: Godkänt. 
 
Alla övrigt nyvalda/omvalda och sittande personer enligt bilaga ”Styrelse Smedjebackens 
Båtklubb 2020”. 
Beslut: Godkännes 
 
22.  Val av valberedning 
Omval: Annika Nyvall till år 2022. 
Beslut: Godkännes 
Mikael Hedberg Sittande. 
 
23.  Övriga frågor 
Inga övriga frågor, men årsmötet passade på att tacka Gunnar Persson för trogen tjänst i 
Styrelsen. 
 
24.  Utmärkelser 
 Inga utmärkelser. 
 
25.  Avslutning 
Ove Boman tackar samtliga deltagare och avslutar mötet.  
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Ordförande Vid Protokollet 
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Styrelse Smedjebackens båtklubb 2020

Funktion Namn

Ordförande Anders Behm
Vice ordf
Kassör ledamot Lasse Zettergren
Sekreterare ledamot Conny Andersson
Ledamot Morgan Pettersson
Ledamot Jan-Olov Nyvall
Ledamot Glenn Fahgén
Ledamot Göran Bengtsson
Ledamot Sven Gustavsson
Ledamot Lennart Silfverin

Övriga funktionärer

Revisor Johan Erksson
Revisor Sara Klodner
Ungdomssektion/tävling Mikael Hedberg
Ungdomssektion/tävling Jan-Olov Nyvall
Ungdomssektion/tävling Lennart Silfverin
Ungdomssektion/tävling Joakim Ryyti
Poker Run Mikael Hedberg
Hamnkapten smb Mikael Hedberg
Hamnkapten smb Sven Gustavsson
Hamnkapten södb Lars-Håkan Eriksson
Båtpl.ansv södb Lars-Håkan Eriksson
Båtpl.ansv smb Lindha Roth Karlsson
Miljöombud Mikael Hedberg
Hemsides/Försäkrings ansv Glenn Fahgén
Pricknings ansv Peter Östlund
Pricknings ansv Evelina Östlund
Klubbholmsgeneral vakant
Veteransektionen Lennart Silfverin
Nyckelansv Morgan Pettersson
Motormuseum Bo Edberg
Valberedare Annika Nyvall
Valberedare Mikael Hedberg



Vald till år Omval Nyval Fyllnads

2021 X
2022 X
2022 X
2022 X
2021
2022 X
2021
2021
2021
2022 X

2022 X
2021
2021
2022
2021
2022
2021
2021
2022 X
2021 X
2021 X
2021
2022
2021
2022 X
2021

2021
2021 X
2022 X
2022 X
2021
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