
Verksamhetsberättelse året 2020 
 
 
 
Styrelsen har under perioden maj 2019 - mars 2020 haft denna sammansättning: 
 
Ordförande    Thomas Pettersson 
Vice ordförande och sekreterare   John Baker 
Kassör     Ulrika Sjölin   
Hamnvärd Ångbåtskajen samt ledamot  Stellan Isberg              
Hamnvärd Ribbkajen samt ledamot Johan Gladh 
Suppleant     Tommy Jonsson 
Suppleant     Erik Skoglund   
 
Klubben hade under 2019 ca 50 betalande medlemmar (lite osäkra siffror för 2020 
eftersom vi ännu inte vet hur många som kommer att betala avgiften för 2020). 
 
Klubbhuset har varit uthyrt några gånger för privata sammankomster, vilket gett en 
intäkt till klubbens kassa.  
 
Våffelförsäljningen på hamnmarknaden gav ett netto på ca 2000kr. 
 
Felsökning av el kostade 2800 kr. 
 
Rampen gav 180 kr i intäkt. 
 
Holken i klubbstugan gav ca XXXX kr i intäkt. 
 
Styrelsen har haft 4 protokollförda möten. Styrelsen har under året framför allt arbetat 
med att förbättra den ekonomiska redovisningen, lansera en ny webbsida för klubben, 
samt styra upp arbetsträffarna. Dessutom har klubben sett över medlemsavgifter och 
andra avgifter för 2020, enligt årsmötets beslut 2019. Styrelsen har dock inte hunnit 
med att tillämpa kvadratmeteravgifter för båtar i magasinet av två anledningar. För 
det första vill vi använda BAS-systemet för att förenkla administrationen av 
medlemmar och båtar och det hann vi inte med under 2019. För det andra blev de nya 
kvadratmeteravgifterna problematiska i relation till klubbens övriga avgifter. 
Styrelsen bedömde därför att vi ville ta ett helhetsgrepp om alla avgifter på en gång. 
Styrelsen kommer därför med ett nytt förslag om avgifter för 2021 till årsmötet 2020, 
som bland annat omfattar en ny modell för kvadratmeteravgifter i båtmagasinet. 
 



Styrelsen har också haft diskussioner med Stiftelsen Sikeå Hamn om att vi ska få ett 
nytt hyresavtal som reglerar vem som ska bekosta underhållet på området, både 
byggnaderna som klubben inte äger och marken/kajerna. Detta är idag oklart och 
begränsar därför klubbens möjligheter att utveckla verksamheten. Detta ska 
förhoppningsvis lösa sig under 2020. 
 
Styrelsen har organiserat och ordnat med mat o fika vid arbetsträffar, 
midsommarfesten och båtsista. Bryggor har satts ut på Kungsön.  
 
Kranen har fått nya stroppar och i övrigt fungerat bra med Lars Andersson vid 
spakarna. Stellan har assisterat med sin traktor vid lyften och även dragit båtar till och 
från magasinet. 
 
Under året har vi haft 3 arbetsträffar. Tack till alla som jobbat så bra, inte minst på 
arbetsträffen i september som hade över 20 deltagare! 
 
/ Styrelsen 
 


