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 HBK:S  ÅRSREDOVISNING FÖR KALENDERÅRET 2016 

 

 
Styrelsen får härmed enligt stadgarna § 6 mom.1 till årsmötet 2017 avge 

följande verksamhets- och förvaltningsberättelse. 

 

 

                             STYRELSENS SAMMANSÄTTNING 

 

Ordförande:  P-A Söderdahl  V. ordf: Vakant 

Kassör:   Ing-Marie Nilsson V. kassör: Hans Holm 

Sekreterare:  Marie Zachrisson V. sekr: Göran Olsson 

Klubbmästare: Vakant   Miljöombud:  Mikael Öhman 

Hamnfogde:  Tommy Andersson 

Tillsyningsman H-hamnen: Pelle Skoog, Ludvig Jakobsson (tom juni),  

Ungdoms kommitté: Vakant   

Styrelse suppleant: Fredrik Lindqvist 

 

Holmkommitten: 

Affe Lindroth, Madis Tampöld, Robert Arnald, Kenneth Högblom, Tommy Fahlen 

samt Ian Coard. 

Revisorer: Yvonne Frisell och Mikael Andersson.    Rev.suppleant: Vakant 

SMBF: P-A Söderdahl 

Klubbmästare: Vakant 

Valberedning: Tommy Andersson och Michael Andersson 

 

Medlemsantal och hamnplatser. 

Medlemsantal 235 varav 28 familjemedlemmar. Vi har fått 16 nya medlemmar under 

året och 6 har lämnat oss av olika anledningar. 

Upplagda båtar 2015-2016 ca 20 i Sätra och ca 47 st på Skogsö. 

Båtklubbsförsäkring med tillägg för olycksfall, är tecknad i Sv.Sjö nr SBU-100-46 

 

Möten under verksamhetsåret: 

Årsmöte samt 10 protokollförda styrelsemöten. 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FRÅN ORDFÖRANDEN          

OCH SMBF´S REPRESENTANT ÅRET 2016 

 
Som vanligt HBK styrelse möten 1gång i månaden och ibland även med FBK. 

Planering med styrelsen vilka arbeten som ska prioriteras under året. 

Transporter av material och medlemmar till klubbholmen. 

Fördelning av arbetsuppgifter under arbetsdagarna till arbetsvilliga medlemmar, den 

största insatsen var även i år arbeten med flytbryggorna. 

På vedhuggarhelgen blev det hämtning av ved på kalvholmen, stor uppslutning av 

medlemmar och en av dom ställde upp med båt så då blev vi två som körde. 

En eloge till Leif Österblom som i det närmaste färdigställt den nya bastun helt 

frivilligt. 

Nu är det bara montering av bastudörr och det nya aggregatet som kvarstår. 

Sista besöket/kollen av klubbholmen för året innan torrsättning gjorde jag och  

Tommy Andersson, lite tidig upptagning redan den 29/11.  

    

Ordförande  P-A Söderdahl  

    

 

Från Tillsyningsman H-hamnen: 

Här kommer en rapport om del av sommar och den tidiga hösten 2016. 

Kajerna oljades in. Lampor har bytts och diverse el fel har åtgärdats. (Kan vara 

orsakat av att dåliga kablar när man lånar ström) 

Det förekommer aktiviteter hela dygnet, ibland blir kvällarna sena och då kan någon 

bli kvar på restaurangernas gästplats utan lov.  

Nu finns räddningsstegar och kransar där de ska. En spolslang finns nu till ponton 1. 

Alla båtar är inte märkta med flagga eller märke trots påminnelser bättring tack! 

Obs! Till sommaren 2017 kontaktar ni P-A gällande byte av plats. 

Främmande båtar har varit förtöjda och meddelande om något främmande meddelas 

ovillkorligen till tillsynsansvarig i klubben utan särskild påminnelse. 

Vi ser fram mot ett nytt mysigt båt år.  

Pelle Skoog 

 

Från Hamnfogde: Tommy 

Under året har vi fått nya elstolpar på bryggorna. 

På våren var det sjösättning på Skogsö ca 47 båtar från HBK, och på Sätra sjösattes ca 

25 båtar från HBK, samt hjälpte vi till att sjösätta övriga båtar. Som vanligt har 

arbetsgruppen som består av Hasse Holm och Lasse Hall och hjälpt till i Sätra vid 

sjösättning och upptagning. 
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För er som ligger i Sätra så är Hasse Holm utsedd till kontaktman. Kontakta Hasse vid 

upptagning/sjösättning i Sätra. 

Glöm inte att se till din båt under vintern också. Det blåser mycket på hösten/vintern 

samt i år så har det snöat rejält också.  

Funderar du på att byta båt? Kontakta Tommy, Marie eller P-A innan köp så att det 

finns plats för den nya båten. 

Stort tack till alla medlemmar för arbetspliktsinsatser 2016.  

 

Från Klubbmästare:  

Vintern 2016 blev Magdalena Holmberg vald till klubbmästare för HBK. Till sin 

hjälp har hon haft sin man Mikael Hallberg samt Ian och Alexandra Coard, som 

tillsammans har utgjort klubbkommittén.  

Denna kommitté har anordnat två fester; en midsommarfest och en kräftskiva.  

 

Midsommarfest:  

Denna genomfördes enligt tradition på midsommarafton. Dagen började med lott- 

försäljning samt en gemensam samling för att klä midsommarstången, vilket följdes 

av dans och lekar runt den samma. Därefter följde en gemensam lunch med 

snapsvisor på dansbanan. Eftermiddagen ägnades åt tipspromenad och fritt socialt 

umgänge.   

Kvällsaktiviteterna inledes med välkomstdrink och lottdragning med fina priser som 

engagerade medlemmar generöst hade sponsrat med, vilket kommittén uppskattade 

mycket. Sedan följde en mycket underhållande karaoke och därefter dans. Under 

dessa aktiviteter hölls kiosken öppen för försäljning av drinkar och tilltugg, vilket 

sköttes på ett utomordentligt sätt av Alfred Hallberg och Rasmus Högblom. Vi vill 

tacka dem särskilt för deras fina insatser under kvällen.  

Vi uppskattar att det under dessa aktiviteter deltog ett fyrtiotal båtar.  

 

Kräftskiva:  

Kräftskivan inledes med lotteriförsäljning, gemensam välkomstdrink och uppdelning i 

grupper för att genomföra en mycket uppskattad femkamp med varierande grenar. Då 

grundtanken med femkampen var att öka samanhållning och gemenskap på 

klubbholmen delade kommittén in deltagarna i lag. Tanken bakom detta var att öka 

samröret mellan FBK och HBK. Grenarna var följande: spik i stubbe, tidsleken, 

svenska städer på engelska, vattenleken och verktygsleken. Under kampens gång 

rådde en mycket uppslupen stämning i lagen.   

Efter femkampen skingrades grupperna för att samla krafter för kvälles festligheter, 

då kommittén passa på att iordningställde dansbanan. De gemensamma 

kvällsaktiviteterna inleddes runt arton tiden då medtagna kräftor med tillbehör 

dukades upp enligt traditionens anda. Därefter följde lottodragning och utlysning av 

vinnarna för femkampen, även denna gång med generösa vinnarbidrag från 

medlemmar. Även under denna festlighet var underhållningen karaoke, dans och 

försäljning av drinkar och tilltugg i kiosken där Alfred Hallberg och Rasmus 

Högblom återigen gjorde en mycket uppskattad insats.  
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Ett glädjande stort antal båtar deltog under dessa festligheter. 

Holmkommittén vill avsluta med att tacka alla som varit med och deltagit i dessa 

aktiviteter och passar även på att önska alla varmt välkomna till 2017 års festligheter, 

då vi ser fram emot att se ännu flera båtar på vår fina klubbholme. 

Magdalena Hallberg, Mikael Hallberg, Ian Coard och Alexandra Coard   

 

 

Stuguthyrningen på Lilla Båtskobb båtsäsongen 2016 
 

Vi startade säsongen med att ”vårstäda” stugorna från spindelnät mm och vädra alla 

sängkläder. 

Planterade blommor i krukorna på bryggorna, kompletterade sönderblåsta parasoller. 

Det har varit fullt ös på stuguthyrningarna under säsongen. Det har mailats och ringts 

om bokningar mest hela sommaren. Det är inte många dagar som stugorna stått 

tomma. 

Vi stugvärdinnor Gittan/Annika har hela tiden sett till att stugorna ser fräscha ut, fyllt 

på med nya täcken och kuddar och sett till att det alltid finnas husgeråd i stugorna. 

Spisarna i stugorna är i mycket dåligt skick vilket flera medlemmar har påpekat. 

Men vi tror att alla som har använt stugorna är nöjda. 

Hoppas på en lika härlig båtsäsong 2017 

Stugvärdinnorna Gittan/Annika 

 

 

Holmkommitténs rapport 2016  
 

Klubbholmen öppnades direkt efter sjösättningen.  

Tre arbetsplikter har utförts på holmen som leds av styrelsen första hade vi den 21 Maj. 

Andra arbetsplikten hade vi 11 juni. Vedhuggarhelg som var arbetsplikt i år hade vi den 

17 september hämtning av ved och vedboden blev full igen.  

Midsommar och kräftskiva har genomförts med mycket bra arrangemang av vår nya 

festkommitté som vi tackar och hoppas att de fortsätter. 

Stängning och städning av holmen utfördes av ett gäng medlemmar men tyvärr kunde 

vi inte elda vindarna kom från fel håll vi planerar att försöka elda till valborg 2017 

man klöv ved för det var inte mycket kvar i boden men nu är den full igen för 

kommande säsong. 

Vi i Holmkommittén tackar alla som har jobbat på vår holme under sommaren.  

Vi ses till en ny säsong på vår holme Lilla Båtskobb. 

Holmkommittén: Robban. Madis. Affe. Tommy Fahlén. Ian. Kenneth 
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Miljöarbete 
 

NY PUMP PÅ SEPTIKON (den flytande slamsugningsstationen i 

Fisksätrahamnen) som det förhoppningsvis skall vara lättare att pumpa med och 

med mindre risk för funktionsfel 

M.v.h/Micke 

 

 

Ekonomisk rapport: Ing-Marie, P-A 

Ekonomisk rapport angående resultat för år 2016 och budgetförslag för år 2017. 

Enligt bifogad rapport. 

 

Styrelsens förslag:  

Att driftresultatet överförs i ny räkning. 

 

 

Styrelsen tackar för förtroendet under det gångna verksamhetsåret.  


