
 
 
 
 
 
Verksamhetsplan året 2020 
 
Styrelsen kommer att ha 4–5 protokollförda möten under 2020. 
 
Styrelsen kommer att särskilt arbeta med att få ordning på medlemsregistret och 
båtregistret. Till detta kommer Båtunionens system BAS att användas. Styrelsen 
kommer också att satsa på någon form av festlighet i juni, då klubben fyller 50 år. 
Styrelsen kommer också att se över försäkringssituationen för båtar, byggnader och 
kranen. 
 
Dessutom kommer styrelsen att utarbeta ett förslag till nya stadgar för klubben, som 
utgår från Båtunionens ramstadgar. Klubbens nuvarande stadgar är från 1970, med 
några mindre revideringar under 1980-talet. Stadgarna behöver därför anpassas efter 
den nuvarande standarden för båtklubbars behov av stadgar för verksamheten. 
 
Styrelsen kommer under 2020 att undersöka möjligheten att ordna med en segelbåt 
som kan hyras ut. 
 
Bryggor kommer att sättas ut på Kungsön. 
 
När det gäller klubbens extra intäkter så kommer klubbhuset att hyras ut för privata 
sammankomster och på hamnmarknaden kommer det att säljas våfflor och kaffe. 
Styrelsen kommer att fortsätta med att styra upp deltagandet på arbetsträffarna. Av tre 
planerade arbetsträffar kommer det att krävas deltagande vid två arbetsträffar (eller 
vid våffelservering eller motsvarande) för att inte betala en avgift. Deltagandet i 
arbetsträffar eller motsvarande aktiviteter är obligatoriskt för de som har båtar vid 
kajerna. 
 
Styrelsen kommer att öka kontrollen när det gäller betalning av avgifter. Till exempel 
kommer den som inte betalt medlemsavgift och andra relevanta avgifter innan ett 
båtlyft att nekas detta. 
 
Styrelsen kommer att organisera och ordna med mat o fika vid arbetsträffar, 50-
årsfirande och båtsista. Styrelsen planerar för tre arbetsträffar under 2020: 
 
Arbetsträffar: 
17/5 - skrapning, målning av förråd och staket 
24/5 - samma sak + kvalitetssäkra området ur risksynpunkt 
6/9 - allmän uppstädning 



 
Ordinarie dagar för båtlyft är planerade till: 
31/5, 14/6, 30/8, 27/9 OBS! Man måste vara på plats klockan 12 den aktuella dagen 
för att garanteras båtlyft! 
 
Hamnmarknaden 13/6 (prel.): 
Våfflor och kaffe etc. Här behöver klubben några frivilliga som kan byta av det lilla 
fåtal som brukar sköta våfflorna! 
 
Klubbens 50-årsjubileum: 
Preliminärt den 27 juni kl. 15-18. 
Smörgåstårta och aktiviteter. Sjöräddningen medverkar? Sjöscouterna? 
Arbetsgrupp behöver tillsättas under våren. 
 
Frågor till årsmötet: 
Alternativ 1: ska båtar i magasinet betala både vinter och sommaravgift om de inte 
sjösätts? Dvs dubbel avgift per år? 
 
Alternativ 2: max en sommar i båtmagasinet utan sjösättning, sedan blir det förvaring 
utomhus. 
 
Alternativ 3: Båda. 
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