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Verksamhetsberättelse 2021 
 

 
 

Styrelsen har haft följande sammansättning: 
 

Ordförande: Alan Dry 

Vice ordförande: Tommy Nyström 

Sekreterare: Joakim Rennermark 

Kassör: Lena Ling Östlund 

Medlemsansvarig: Åke Andersson 

Hamnfogde: Ove Stenmark 

Ledamot Erik Engström 

Ersättare:  Hans Wiklund 

 Lars-Olof Gren 

 Peter Ståhl 

Övriga funktioner knutna till styrelsens arbete: 

Revisorer: Håkan Tornesque 

 Henrik Backman 

Revisorssuppleant: Dan Nilsson 

Valberedning Tomas Östlund 

 Göran Henrixon  

 Lars Haag 

Klubbmästare/stugvärd Lilian Dry 

Kräftfiskeansvarig: Lena Ling Östlund 

Vice kräftfiskeansv: Åke Andersson 

Webbansvarig: Tomas Östlund 

 

 

Sammanträden 

Årsmötet flyttades på grund av pandemiläget från mars till maj månad.  

Halvårsmötet hölls i oktober. 

 

Styrelsen har hållit protokollförda möten varje månad samt ett antal ej protokollförda 

arbetsmöten. 

 

Medlemmar 

Oktober 2021, 292 stycken. Av dessa innehade 62 båthus, 84 bryggplatser, 85 trailer-

landplatser och 28 kanotplatser, samt 22 stycken hade hemmatrailerplats. Det finns 

kanotplatser som har varit lediga hela året.  

(En aktuell medlemsrapport biläggs årsmötet). 

 

Arbetsdagar 

Arbetsdagar genomfördes i maj samt september.  

Underhåll och renoveringar utfördes i fint väder med gott humör. 

Bland arbetsuppgifter som genomfördes kan bland annat nämnas:  

• sjunktimmer bärgades och bortforslades ur åmynningen vid båthusen 

• klubbhuset målades klart 

• bryggdäcket vid klubbstugan oljades 
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• hängrännor sattes upp på toaletten 

• verandabänkarna slipades och målades 

• stolarna i klubbstugan borstades och fräschades upp 

• gräset klipptes 

• gräset längs staketen på området slogs med trimmer 

• arbete med uppläggningsplatserna fortsatte 

 

Kräftfisket 

Kräftfiskegruppen fortsatte jobba även i år så att alla som ville ha ett pass kunde få det. 

Kräftfiskepassen fördelas 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. 

 

Medlem i Mälarens Båtförbund 

Klubben har anslutit sig till Mälarens Båtförbund (MBF) utifrån beslut från föregående 

årsmöte. MBF är i sin tur anslutet till Svenska Båtunionen (SBU). 

Genom klubbens medlemskap får medlemmarna bl.a. tidningen Båtliv, erbjudanden om 

försäkring och inbjudan till utbildningar. Klubben har också fått stöd i införande av det 

administrativa systemet BAS. 

 

Registreringssystem 

I klubbens medlemskap i SBU ingår det administrativa systemet BAS där alla medlemmar är 

registrerade. Faktureringen av medlems- och båtplatsavgifter kommer fortsättningsvis att skötas 

via BAS.  
 

Facebooksida 

Önskemålet från årsmötet om att starta en grupp på Facebook för snabbare information från 

styrelsen och diskussion mellan medlemmar har hörsammats. Gruppen har använts flitigt 

främst i sommar under kräftfiskeperioden. 
 

Skrivelser och rapporter 

Inga skrivelser har inkommit.  

Medlemsrapport av 13 mars 2022 biläggs mötet. 

 

Motioner 

Inga motioner har inkommit till årsmötet. 

 

Övrigt 

För kommande års verksamhetsplanering - se Beslutslista samt 5-årsplan som presenteras 

separat vid årsmötet. 

 

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. 

Klubbens medlemmar tillönskas en riktigt lång, varm och solig båtsommar. 
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Nykvarn 2022-03-16 

 

Alan Dry  Joakim Rennemark  Lena Ling Östlund 

Ordförande  Sekreterare  Kassör 

Åke Andersson  Ove Stenmark  Tommy Nyström 

Vice ordförande  Hamnfogde  Ordinarie Ledamot 

Erik Engström 

Ordinarie Ledamot 


