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Åke Andersson  
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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, Lars-Olof Gren 

Hans Wiklund och Lars Karlsson 

 

Lilian Dry 

Håkan Tornesque, Henrik Backman 

Dan Nilsson 

Tomas Östlund (sammankallande), 

Göran Henrixon och Lars Haag 

 

 

 

Sammanträden 

Hel- och halvårsmöten hölls, på grund av pandemin, vid ordinarie tid för halvårsmötet i okto-

ber 2020-10-20. Tyvärr var det förutom styrelsen endast en medlem som deltog.   

 

Styrelsen har dessutom hållit 7 protokollförda sammanträden samt ett par ej protokollförda 

arbetsmöten. Inga fysiska möten har skett p g a pandemin. 

 

Medlemmar och kö 

Medlemsantalet var vid årsskiftet 268 stycken. Av dessa innehade 62 båthus, 80 bryggplats, 

52 trailerplats, 24 kanotplats och 19 stycken hade rampmedlemskap. Det fanns också fem 

medlemmar utan båtplats. I vår kö väntande 15 personer på att bli medlemmar när plats blir 

ledig och 62 medlemmar stod i kö för att byta plats.  

 

Arbetsdagar 

De två arbetsdagarna under verksamhetsåret genomfördes den 30 maj och den 19 september. 

 

Kräftfisket 

Kräftfiskegruppen fortsatte även i år för att kunna utöka tiden för kräftfiske till sex veckor istäl-

let för tre vilket innebar att alla som ville boka ett pass kunde göra det. Kräftfiskepassen är för-

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

område en bit ut från båtklubben. Hemtagen fångst var 2910 kräftor, vilket är mest hittills un-

der de 18 år vi räknat. Ca 1100 kräftor släpptes tillbaka för att de var för små.  
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Ekonomi och verksamhet 

Klubbens ekonomi är god. Vid årsskiftet 2020/2021 var eget kapital 848 000 kr, varav 

395 000 i bank och kassa. Årets intäkter var 246 000 kr, varav medlemmarnas årsavgifter stod 

för 236 000 kr.  

Pandemin ledde till liten verksamhet och låga kostnader, som resulterade i ett stort överskott: 

128 000 kr. Därför blir klubbens inkomstskatt 20 600 kr och momsskulden 41 400 kr något 

som styrelsen har som målsättning att bestrida. Det pågående förbättringsarbetet på klubbom-

rådet stanna de av, men några medlemmar har jobbat med att avjämna mark, lägga ut markduk 

och grusat för parkering och båtplatser. Alla landplatser har blivit märkta med nummer.  

  

Stadgeändringar 

En revidering av stadgarna beslutades på årsmötet i oktober. Detta efter att Skatteverket 2018 

bedömt att föreningen inte är allmännyttig, och därmed är obegränsad skattskyldig. SBK blev 

retroaktivt skattskyldig enligt inkomstskattelagen från 2017 och enligt mervärdesskattelagen 

från 2019. De nya stadgarna bedöms öka sannolikheten för att SBK ska anses vara allmännyt-

tig.  

 

Hemsida 

På hemsidan finns både allmän info och skyddad info som bara medlemmar som registrerat 

sig har tillgång till.  

 

Skrivelser och rapporter 

Under året har styrelsen fått förslag om att införskaffa en bastuflotte. Styrelsen avslog försla-

get då vi inte har möjlighet att sköta en sådan.  

 

Övrigt 

Styrelsen har haft två långdragna ärenden som ännu inte är helt uppklarade. Det ena är hante-

ringen av de sjunkna båtar som styrelsen dragit upp på land och där en fortfarande inte är om-

händertagen. Det andra är de små båtskjulen som utan lov har byggts över trailerplatserna. 

Där finns fortfarande ett skjul som inte plockats bort. Övriga skjul har ändrats för att ligga 

som täckning men inte vara markfasta.  

 

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

dagen 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 disponeras av bryggplatsin-

nehavare under vintern, som sommarplatser.  

 

Klubben bjöd in Nykvarns Kommunstyrelse och samhällsbyggnadschef för information om 

SBK, visning av området och diskussion om möjlighet att utöka området genom att flytta 

stängslet som vetter mot Hökmossbadet ca en meter in mot badet. Det skulle underlätta i-och 

uppläggning samt transport med båtvagnar till och från den nya båtrampen vid tidigare kanot-

iläggningen. Samhällsbyggnadschefen hänvisade till den ännu inte färdigställda detaljplanen 

för området så inga svar kunde ges. 
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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 trots 

den rådande pandemin. Nu ser vi framåt och hoppas att alla snart är vaccinerade så att vi kan 

återuppta umgänget både på Yngern och på klubbområdet.  

  

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

 

Nykvarn i maj 2021 

 

 

  

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  


