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Styrelsen har under året varit konstituerad enligt följande: 

 

Ordförande 

Vice ordförande 

Alan Dry 

Åke Andersson  

Sekreterare Lena Ling Östlund 

Kassör 

Medlemsansvarig 

Hamnfogde 

Christer Olsson 

Christer Olsson 

Ove Stenmark 

Kräftfiskeansvarig Christer Olsson 

Vice kräftfiskeansvarig Åke Andersson 

Webansvarig 

Ledamot 

Ledamot 

Suppleanter 

 

 

Klubbmästare 

Revisorer 

Revisorsuppleant 

Valberedning 

Christer Olsson/Lena Ling Östlund 

Joakim Rennemark 

Tommy Nyström 

Göran Magnusson, Daniel Östlund (avgått) 

Dane Bodingh och Lars-Olof Gren 

 

Lilian Dry 

Hans Fredricsson, Håkan Tornesque 

Dan Nilsson 

Tomas Östlund (sammankallande), Jan Manker 

och Lars Haag 

 

Sammanträden 

Hel- och halvårsmöten har under året hållits enligt stadgarna. 

Styrelsen har dessutom hållit 10 protokollförda sammanträden samt ett par ej protokollförda 

arbetsmöten. 

 

Medlemmar 

Medlemsantalet var vid årsskiftet 248 stycken. Av dessa innehade 62 båthus, 83 bryggplats, 

55 trailerplats, 23 kanotplats och 23 stycken hade rampmedlemskap.  

 

Arbetsdagar 

De två arbetsdagarna under verksamhetsåret genomfördes den 18 maj och den 21 september. 

 

Kräftfisket 

En kräftfiskegrupp bildades för att kunna utöka tiden för kräftfiske till sex veckor istället för tre 

vilket innebar att alla som ville boka ett pass kunde göra det. Kräftfiskepassen är fördelade på 

två stycken arrenden. Det ena passet är beläget nära Alphyddan och det andra på ett område en 

bit ut från båtklubben. Kräftfisket har fungerat mycket bra.  

 

Ekonomi 

Nytt arrendeavtal från kommunen har skrivits på.   

  

Stadgeändringar 

En revidering av stadgarna har tagits fram för beslut på årsmötet. Detta efter att Skatteverket 

har gjort föreningen retroaktivt skattskyldiga enligt inkomstskattelagen från 2017 och skatt-

skyldiga enligt mervärdesskattelagen från 2019.  
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 Ordningsregler, ändringar 

Ett förslag till revidering av ordningsreglerna presenterades på halvårsmötet och styrelsen fick 

i uppdrag att slutföra revideringen till årsmötet. 

 

Ny hemsida 

Nya hemsidan är igång. Där finns både allmän info och skyddad info som bara medlemmar 

som registrerat sig har tillgång till.  

 

Skrivelser och rapporter 

Ett brev med bl.a. information om de förändringar/ombyggnad av uppläggningsplatser som 

har genomförts vid båtklubben skickades ut till medlemmarna i augusti. 
 

Motioner 

Till halvårsmötet inkom 3 motioner. En motion drogs tillbaka och övriga två besvarades un-

der mötet.  

 

Övrigt 

Två nya båtvagnar har köpts in.  

Möjligheten att parkera bilar utanför grindarna har försvunnit i och med att kommunen har 

byggt gång- och cykelbana på den marken. Ordförande, har varit i kontakt med kommunen 

med önskemål om att båtklubben ska få några P-platser i anslutning till fotbollsplanen på 

andra sidan staketet. Ännu har inget svar inkommit.  

Sista lördagen före 1/5 kommer det att finnas hjälp för iläggning av båtar och den 

första lördagen efter 30/9 kommer det att finnas hjälp med upptagning av båtar, för de 

medlemmar som så önskar. Tiden mellan 1/6 och 30/9 hyr vi ut de landplatser som dis-

poneras av bryggplatsinnehavare under vintern, som sommarplatser.  

Från protokoll 5/3 

En kamera har försvunnit från området. Nya har köpts in och övriga kameror har gåtts ige-

nom. De som inte har fungerat har bytts ut av hamnfogden. 

Tre båtar har legat i vattnet hela vintern. Två av dem sjunkna med motorerna kvar på. Styrel-

sen uppmärksammades på detta med hänvisning till miljörisken om bensin/olja läcker ut i 

sjön. Styrelsen, med hjälp från en medlem, bärgade båtarna som lades upp på land.   

 

Ombyggnad av bryggan vid båthuset samt breddningen av utlöparen på båtklubbshusbryg-

gan vid iläggningen på vänster sida gjordes under våren. 

 

På klubbens landområde har skapats många fler båtplatser. När året började fanns 67 trailer-

platser. Vid årsskiftet hade vi 42 trailerplatser och 87 landplatser. Det har möjliggjorts genom 

en heroisk arbetsinsats av ett litet antal medlemmar. 

Nästa åt tillkommer 6 trailerplatser och 12 landplatser. Ca 60 av de 99 landplatserna kommer 

att fungera som vinterförvaringsplatser för bryggplatsinnehavare och sommarplatser - platser 

som kan disponeras 1/6 till 30/9 av sådana som nu står i kö. Ca 20 landplatser kommer att de-

las ut för användning hela året till de som står i kö.  

 

 

Slutord 

Styrelsen vill tacka alla som vid arbetsdagar och övriga tillfällen hjälpt till med att arbeta för 

att behålla den goda anda och den ordning och reda som råder i Strömsborgs Båtklubb. 

 

  

Klubbens medlemmar tillönskas som alltid en riktigt lång, varm och solig båtsommar. 

 

 



Lena Ling Östlund 2020-03-02 

 

Nykvarn i mars 2020 

 

 

  

Alan Dry Lena Ling Östlund Christer Olsson 

Ordförande Sekreterare Kassör 

 

 

 

Åke Andersson Ove Stenmark Joakim Rennemark 

Vice ordförande Hamnfogde Ordinarie Ledamot 

 

 

 

Tommy Nyström 

Ordinarie Ledamot  
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