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Stegeborgs båtklubb
Verksamhetsberättelse
Styrelsen för Stegeborgs båtklubb avger här redovisning för verksamhetsåret
2016-01-01 – 2016-12-31.
Allmänt
Stegeborgs båtklubb har till ändamål enligt stadgar antagna vid årsmötet 1981,
att:
– Inom Stegeborgs egendoms hamnar och båtuppläggningsplatser verka för god
ordning och trivsel bland båtägarna
– bedriva lämplig upplysningsverksamhet genom att sprida kännedom om
allmänna bestämmelser om sjöfart, navigering, och båtskötsel, samt höja det
allmänna intresset för båtsport och i övrigt främja goda kontakter mellan
båtägarna.
Medlemsantal
Antalet medlemmar har under året uppgått till 120 st. inkluderat 4 st
hedersmedlemmar.

Medlemsmöten, festarrangemang
Årsmöte/klubbfest
Båtklubbens årsmöte genomfördes i anslutning till ”klubbfesten” lördagen den 13
februari 2016. Årsmötet/klubbfesten skedde i Trojans lokaler som ligger på
Hagagatan 2 bakom Överskottslagret. Det hade samlats ett 50-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 omval av samtliga som
var på omval, vilket innebar att alla styrelserepresentanter är samma som
föregående år. Vidare beslutades att årsavgiften skulle vara oförändrad för år
2017.
Festkommittén hade ordnat med ett husband och feststämningen var i topp
under hela kvällen. Även detta år fick vi höra och se när Fredrik Landers gjorde
en show med vår egna Stegeborgslåt. En av kvällens höjdpunkter var när hela
festkommittén gjorde ett roligt uppträdande, genom att leda allsången genom
ett paradnummer och takten hölls med ”dammvippor”. Alla som besökte festen
vill ge ett stort tack till festkommittén som tagit initiativet till denna mycket
trevliga klubbfest.
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Vårrustning 2016
Som vanligt drog årets vårrustning i gång i mitten av mars månad. Även detta år
var det ingen kyla och snö som försenade vårrustningen eftersom
vintersäsongen varit snöfattig. Rutinmässigt putsas och fejas det 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.
Vårrustning utan incidenter brukar inte lysa med sin frånvaro, i år (2016) finns
inget att rapportera förutom att vice ordförande, vill visa upp sin nypolerade köl,
i detta arbete ingår även att tvätta och vaxa grannbåtarna, av någon konstig
anledning…..
Sjösättningsöl
Den 7 maj samlades ca 15 personer vid Stegeborgs hamnkrog för att fira
sjösättningen av alla båtar, SJÖSÄTTNINGSÖLEN kallad! För några av
medlemmarna så fortsatte sjösättningsölen i en medlemsbåt.
Pysselhelg
4 - 6 juni samlades flera av klubbens medlemmar för att starta säsongen med att
städa upp på klubbholmen Lindskär. Denna gång städades toaletten samt att
laddningen från solcellen kontrollerades. Då arbetet var klart så kunde de som
angjort Lindskär enbart koppla av.
Sommarträff
Sommarfesten genomfördes 18 juni. Till sommarträffen hade det samlats flera
båtar trots att vädret inte var så lovande blev kvällen dock lyckad. Många av
klubbmedlemmarna hade samlats redan på fredagen. Denna gång uteblev regnet
och vädret var gynnsamt med värme och lite sol. På lördagskvällen samlades
klubbmedlemmarna vid borden vid grillplatsen, där man berättade en och annan
sjörövarhistoria.
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Kräftskivan 2016, trotts vädrets makter kunde alla avnjuta sina kräftor. Under kvällen
genomfördes musikquiz där det gissades låtar.

Kräftskivan
Årets kräftskiva gick av stapeln helgen den 14 augusti då fullmåne stämningsfullt
råder. SMHI utlovade vindar gjorde att kräftskivan fick hållas på Risö. Trotts
väderutsikterna samlats ett 10-tal båtar. Vädret bjöd trotts allt på ett fantastisk
härligt sommarväder och många passade på att bada och sola på eftermiddagen.
SMHI hade utlovat regn på kvällen, av den anledning så spände von Stegeburg
upp ett regnskydd, i form press över våra medtagna bord och stolar. Under
kvällen kunde alla sörplade i sig kräftor som pågick sent in på småtimmarna.
Upptagning
Upptagningen 2016 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.
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Hört på sjön……….


Det ryktas om skepparen på Tritonia haft fel på vattenberedaren i
sommar, av den anledningen har det varit brist på rena glas, varvid GT
under sommaren endast kunnat serveras i engångsmuggar av sämre
kvalité… Nu ryktas det om att varmvattenberedaren är bytt och vi ser fram
mot att dricka GT i riktiga glas.



Under vintersäsongen har skepparen på segelbåten Vectis, monterat ett
ankarspel med anledning förra sommaren incidenter, säkra källor uppger
nu denna säsong att en viss jolle har varit i vägen när nu äntligen
ankarspel är på plats!!!!



Skepparen på Flipper 760 har uppmärksammats med eftersatt underhåll,
vid besök på Risö kunde man rapportera från säkra källor att skepparen
både inhandlat gräsklippare och lie för att kunna bekämpa sjögräs och
havstulpaner som slagit rot på båtbotten.



Det rykas om att de båda skepparna på Nordic 79:an kommer att förse
båten med segel och mast till säsongen 2017, detta med anledning av att
man nu undersökt och gått till botten med propellrarna.

Dasset med det vilplanet som ska skydda mot väder och vind och göra det lättare och
säkrare att ta sig upp och ned efter ett toabesök.
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Klubbholmen
Lindskär Stegeborgs båtklubbs egen klubbholmen sedan 24 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. Det har noterats att det är 25 år i år
sedan vi fick tillträde till vår egen klubbholme, kanske vi får passa på att fira
detta under sommarfesten.
Under våren 2016 genomfördes en årlig städning på holmen samt att toaletten
städades och tömdes. Under sommaren försågs dasset med ett ”vilplan” som ska
göra det lättare att ta sig upp. Vidare ska taket även skydda fasaden, dörr och
fönster från vädret makter.
Under senhösten tog sig ett par medlemmar ut för att kontrollera att allt på ön
var bra inför vintern samt att man rensade bland sly och nedhängande grenar.
Sammanfattningsvis har klubbholmen varit välbesökt under sommaren, vilket
man kunde se i gästboken samt att man inte undgått och sett att många båtar
legat förtöjda vid holmen.

Lindskär i mitten på septembermånad 2016
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Lars-Göran Nyström och Paul Hellrin (två poke'mon) genomför en inspektion på
Lindskär senhösten 2016.

Ungdomsverksamhet
Under år 2016 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.
Utbildning
Under julhelgen 2016 genomfördes förarintygskurs för både ungdomar och
vuxna. Några av deltagarna valde att läsa vidare och tog kustskepparintyg.
Lärare för kursen var Alexander Johansson. Vid kursen deltog ca 15 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” och ”kustskepparintyg” i alla deltagarnas intygsböcker.
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Vimplar
Vimplar finns i lager. Priset är 125.-. Om Du vill köpa en vimpel kan Du höra av
dig till klubben kassör Mia Falk.
Brevutskick upphör 2016:
Målsättningen vara att sluta med att skicka ut kallerser mm via brev under
hösten. Dock hade våra medlemmar inte hört av sig till kassören med sin e-post.
Denna gång valde därför styrelsen att skicka ut kallelsen till årsmöte 2017 via
snigelposten även detta år. Målsättningen är att båtklubben att sluta med att
skicka ut brev under 2018. Vänligen meddela kassör Mia Falk din e-postadress
mia-falk@telia.com
Sammanfattning
Vi vill från styrelsen 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
Lars-Göran Nyström
Malin Thyni
Maria Falk
Annette Backner
Claes Alvering
Paul Hellrin

Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Suppleant
Suppleant

Revisor
Gunnel Olsson
Göran Backner

ordinarie
ordinarie

Teknikombud
Göran Backner
Lars Törnqvist

Försäkringsombud
Jörgen Tinnerholm

Utbildningsansvarig
Alexander Johansson
Klubbholmeansvarig
Styrelsen

Miljöombud
Magnus Öhrn (ständigt vald)

Ungdomsansvarig
Paul Hellrin

Kappseglingskommitté
Claes Alvering
Stefan Berlin

Sjösäkerhet
Lars-Göran Nyström
Valberedning
Alexander Johansson
Anders Karlsson
Sammanträden
Styrelsen har under året haft 4 sammanträden.
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