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Stegeborgs båtklubb 

 
Verksamhetsberättelse 
Styrelsen för Stegeborgs båtklubb avger här redovisning för verksamhetsåret  

2019-01-01 – 2019-12-31.  

 
Allmänt 
Stegeborgs båtklubb har till ändamål enligt stadgar antagna vid årsmötet 1981, 

att:  
 

- Klubben är en allmännyttig ideell förening och har till ändamål att lokalt 

främja båtlivet.  
 

- Klubben skall verka för god sjösäkerhet, god miljö samt ett gott kamrat- 
och sjömanskap. 

 

- Vidare ska klubben inom Stegeborgs egendoms hamnar och 
båtuppläggningsplatser verka för god ordning och trivsel bland båtägare.  

 
Medlemsantal 

Antalet medlemmar har under året uppgått till 106st. inkluderat en hedersmedlem.  

 
Medlemsmöten, festarrangemang 

 
Årsmöte/klubbfest  
Båtklubbens årsmöte genomfördes i anslutning till ”klubbfesten” lördagen den 23 
mars 2019. Årsmötet/klubbfesten skedde i Opalens servicehus i Vilbergen som 

ligger på Vilbergsgatan 151. Det hade samlats ett 30-tal deltagare.  
 

Själva årsmötet inleddes med att klubbens ordförande Lena J Falk hälsade alla 
välkomna till mötet. Årsmötet behandlade de sedvanliga punkterna såsom 
ekonomi, medlemmar samt val av styrelsefunktionärer mm. Vid val av nya 

styrelserepresentanter hade valberedningen föreslagit flera omval. Mötet 
beslutade även årsavgiften för år 2020 skulle vara oförändrad.  

 
Festkommittén hade ordnat med en tipspromenad där båtklubbens 
styrelsemedlem hade upprättat en tipspromenad med kluriga frågar kopplade till 

båtlivet. Fina priser kunde sedan delas ut, där skepparen på Allena tog hem första 
pris. Fredrik Landers var klubbfestens toastmaster och stod för underhållningen. 

Alla som besökte festen vill ge ett stort tack till festkommittén som tagit initiativet 
till denna mycket trevliga klubbfest. 
 

 

Vårrustning 2018 
Vårrustning kom som vanligt i gång i mitten av mars månad. Detta år var det 

ingen kyla och snö som försenade vårrustningen. Som vanligt putsades och fejades 
för fullt under denna tid, dock är det är inget undantag att Stegeborgare sitter vid 

fikaborden och värmer sig i vårsolen. Man kan i alla fall konstatera att 
Stegeborgare lägger mera tid på att sitta och prata och fika än att ägna sig åt 
själva putsningen.   
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Pysselhelg 

Detta år var det några Stegeborgare som samlats innan sommaren för att städa 
upp på klubbholmen Lindskär. Toaletten städades samt att belysningen på 

toaletten kontrollerades  så att laddningen av batteriet från solcellen fungerade. 
Då arbetet var klart så kunde de som angjort Lindskär enbart koppla av.  
 

 
                      Bilder från Lindskär sommaren 2019 

 

 
                      Bilder från Lindskär sommaren 2019 

 

 
Sjösättningsöl 

Den 25 maj samlades ca 35 personer vid Arkösund på Arkösunds hotell för att fira 
sjösättningen av alla båtar, SJÖSÄTTNINGSÖLEN kallad! Innan festligheterna 

bjöds medlemmarna in till Sjöräddningssällskapet vid kajen i Arkösund, där en 
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representant från Rodac Marinelektronik AB informerade om installationsteknik av 
marin teknisk utrustning såsom plottrar, radar, autopiloter och VHF mm.    

 
Efter besöket hos Sjöräddningssällskapet så gick alla vidare upp till hotellet för 
starta med en drink i vårsolen på altanen. Därefter var det dags för att äta god 

mat. Några av medlemmarna så fortsatte sedan sjösättningsölen i 
medlemsbåtarna som är förtöjda vid bryggarna i Arkösund. 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilder från- och på vinnarbåten i sommarfestens kappseglingen 

 

Sommarträff 
Sommarfesten genomfördes helgen innan midsommar, närmare bestämt den 15 

juni. Till sommarträffen hade det samlats ett 10 tal båtar. Denna helg bjöd SMHI 
fint väder med värme, sol och ingen vind. Eftersom det inte fanns någon vind i 
sikte så fick man skjuta upp starten på den planerade kappseglingen till kl 16:00. 

Kappseglarna seglade en runda på ca två timmar med varierande svag vind. Trots 
det var det nöjda seglare som angjorde Lindskär igen. Lördagskvällen samlades 

klubbmedlemmarna vid borden vid grillplatsen, där man berättade en och annan 
sjörövarhistoria. 
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Bilder från sommarfesten 2019 
 
Upptagning 

Upptagningen 2019 påbörjades i mitten på september månad. Det var många 
Stegeborgare som valde att ta upp båten under senare delen september och i 

början på oktober. Även i år var det många som tog upp sina båtar med masten 
på. Många av oss ägnade hösten med att underhålla båten i det varma höstvädret 
som 2019 erbjöd.  

 
Klubbholmen 

Lindskär Stegeborgs båtklubbs egen klubbholme sedan 28 år tillbaka. Ön är 
belägen sydost om Lammskär eller närmare bestämt N 58,23´25 och E 16,58´40 
för er som ännu inte besökt ön. På ön finns det brygga samt förtöjningsbojar. År 

2011 förseddes även ön med en toalett. Nytt för i år är att man frivilligt kan swisha 
pengar till båtklubben om man ligger förtöjd på vår klubbholme, ett anslag har 

därför satts upp på ön som informerar om detta.       
 
Sammanfattningsvis har klubbholmen varit välbesökt under sommaren, vilket man 

kunde se i gästboken och på toan. 
 

Ungdomsverksamhet  
Under år 2019 är det Paul Hellrin som ansvarat för ungdomsverksamheten.  
Båtklubben har några optimistjollar för att kunna bedriva ungdomsverksamhet. 

Segeljollarna har varit uppskattade för både stora och små medlemmar. Under 
semestermånaden användes jollarna flitigt av ungdomar samtidigt som Palle lärde 

ut knep att kunna segla med jollarna.  
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Utbildning 

Under mellandagarna 2018/2019 genomfördes en förarintygskurs för både 
ungdomar och vuxna. Lärare för kursen var Alexander Johansson. Vid kursen 
deltog ca 7 personer som fick lära sig navigera efter sjökort och kompass. Kursen 

avslutades med examinering. Examinatorn Göran Johansson var mycket nöjd med 
resultatet varvid han kunde stämpla och klistra in ett sigill för både de som hade 

tagit förarintyg i alla deltagarnas intygsböcker.  
 
Vimplar 

Vimplar finns i lager. Priset är 135.-. Om Du vill köpa en vimpel kan Du höra av 
dig till någon i styrelsen eller klubben kassör.  

 
Sammanfattning 
Styrelsen har under året haft 4 sammanträden. 

 
Vi från styrelsen vill tacka de medlemmar som under det gångna året ställt upp 

och arbetat för klubben på olika sätt. Samtidigt vill vi även hälsa nytillkomna 
medlemmar välkomna. Vi hoppas få träffa er i samband med möten och andra 
sammankomster under kommande verksamhetsår. 
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Styrelse, revisorer och övriga funktionärer 
Styrelsen har under året haft följande sammansättning: 

 
Ordinarie ledamöter 
Lena J Falk  

Anders Lindroth 

Ordförande 

Vice ordförande/Ledamot 
Malin Thyni  Sekreterare 

Maria Falk Kassör 
Anette Ohlin Ledamot 
Niklas Ohlsson Ledamot 

Paul Hellrin Ledamot 
Anders Lindroth  Ledamot 

 
Revisor 
Gunnel Olsson ordinarie 

Göran Backner ordinarie 
 

Teknikombud Försäkringsombud 
Göran Backner Jörgen Tinnerholm 
Lars Törnqvist  

 
Utbildningsansvarig  

Alexander Johansson  
 
Klubbholmeansvarig Miljöombud 

Styrelsen  Magnus Öhrn (ständigt vald) 
 

Ungdomsansvarig Kappseglingskommitté 
Paul Hellrin Niklas Olsson 
 Anders Lindroth 

 
Sjösäkerhet  

Lars-Göran Nyström   
  
Valberedning 

Alexander Johansson 
Anders Karlsson 

 


