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 HBK:S  ÅRSR EDOVISNING FÖR KALENDERÅRET 20 20 

 

 
Styrelsen får härmed enligt stadgarna § 6 mom.1 till årsmötet 20 21 avge 

följande verksamhets - och förvaltningsberättelse.  

 

 

                             STYRELSENS SAMMANSÄTTNING  

 

Ordförande :  Andre Ingrosso V. ordf:  Kenneth Höglund 

Kassör :   Ing-Marie Nilsson V. kassör:  Christer Edlind 

Sekreterare :  Marie Zachrisson V. sekr:  Peter Falchi 

Klubbmästare:  Magdalena Hallberg Miljöombud:  Michael Öhman 

Hamnfogd e:  Tommy Andersson, Hasse Holm 

Tillsyningsman H-hamnen : Pelle Skoog, PA Söderdahl  

Ungdoms kommitté : Vakant   

Styrelse suppl eant : Fredrik Lindqvist 

 

Holmkommitten:  

Henrik Korsell, Madis Tampöld, Jonas Määttä, Ian Coard och Robert Andren och 

Claes Högblom. 

Revisorer:  Mikael Andersson.    

Rev.suppleant: Vakant 

SMBF: P-A Söderdahl 

Valberedning: Tommy Andersson, Kenneth Högblom och Kurt Zachrisson 

 

Medlemsantal och hamnplatser.  

Medlemsantal 228.Vi har fått 17 nya medlemmar under året och 17 har lämnat oss av 

olika anledningar. 

Upplagda båtar 2017-2018 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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VERKSAMHETSBERÄTT ELSE FRÅN ORDFÖRANDEN          

OCH SMBF´S REPRESENTANT ÅRET 20 20 
 

Med tanke på den rådande pandemi som Sverige och världen befinner sig i så har vår 

fina klubbholme varit en viktig tillflyktsort under helger och semestrar för många av 

våra medlemmar. Under året har det pågått en hel del renoveringar ute på ön där 

många flitiga och duktiga medlemmar varit delaktiga, stort tack till er. Bastun är i 

stort sett klar med undantag för duschen som skall vara i ordning till midsommar. 

Dansbanan har även den fått en rejäl uppfräschning både inuti och utanpå. 

Vi står inför stora investeringar av bryggor och toaletter som är i behov av 

renoveringar framöver och styrelsen sätter stort fokus på dessa frågor i vårt arbete. 

Klubbens ekonomi är stabil. 

I övrigt har våra styrelsemöten flutit på bra, via telefonkonferens eller Teams. 

Arbetsplikterna har gått bra med en god uppslutning. 

Vi kan bara hoppas att vi ser slutet på denna pandemi och så småningom återgå till det 

normala. Styrelsen följer utvecklingen, om det är fortsatta restriktioner i juni så ser vi 

över möjligheten att organisera ett pandemisäkert midsommarfirande. 

 

Tack för ordet 

André Ingrosso 
 

Från Tillsyningsman H -hamnen : 

Pelle Skoog har skött tillsyn av hamnen men blev sjuk och sa upp sig. Han har haft 

koll på allt som friliggare, vattenläckor, belysning, lås mm på ett utmärkt sätt. Jag har 

haft ansvar för kön till H-hamnen av båtplatser och delat ut till köande, men har tagit 

tillsynen 2020 också med god hjälp av er. 

Det har varit ett flertal friliggare under året, men medlemmarna som ligger i hamnen 

har haft koll och kontaktat mig. Ibland är det svårt att bli av med friliggare då man är 

ganska rättslös, men med er hjälp har det fungerat. Det kommer sättas upp en skylt där 

det står: Endast hyrda platser för HBKs medlemmar. Det kommer säkert friliggare 

ändå, men det är lättare att bli av med dem. 

Det är väldigt många medlemmar i H-hamnen som inte 

harklubbvimpel/medlemsnummer på sina båtar. Till våren är det ett KRAV att alla 

båtar i hamnen ska ha både och, det står klart och tydligt i reglerna. Dom som inte har 

sina båtar märkta till sjösättningen blir av med platsen. Kön är lång så det inga 

problem att hyra ut tomma platser. 

Det förekommer tankning i hamnen med spill, detta är ej tillåtet. 

Nu skall jag sluta gnälla utan ner och bädda in vattenmätaren som inte plockats bort. 

Ser fram emot en fin sommar! 

 

Hälsningar PA Söderdahl 

 

Från Klubbmästare:  

P.g.a Covid 19 så hade vi inget gemensamt firande av Midsommar eller kräftskiva 

denna säsong. Båda dessa sociala sammankomster brukar vara mycket uppskattade av 

både unga och gamla. Vi får hoppas att det går att genomföra dessa under kommande 

säsong. 

Genom Henrik 
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Från Stugvärdarna: 
Vi städade ut stugorna och gjorde rent kyl/frys då det varit stängda under vintern och 

blivit mögliga. Kontrollerade vad som behövdes kompletteras till stugorna. Fyllde på 

med diskmedel, rengöringsmedel och handsprit. Vi bytte också till nya sängöverdrag, 

kuddar, täcken, handdukar och grytlappar. 

En ny byrå till Söderstugan inhandlades. Bord och stolar lyftes ut med hjälp av Robert 

Arnald. Stort tack då skivan är jättetung. Fönsterhakarna fixade. 

Gjort en stege till våningssängen i Sommarstugan och bytt två dynor på stolar. 

Vi hade tänkt köpa en våningssäng (en bädd uppe och två nere) till Söderstugan men 

ångrade oss då det är bättre att fixa väggar och golv innan vi fräschar upp interiören. 

Så vi hoppas att några arbetsdagar kan läggas på husens insidor då de behöver lite 

kärlek. 

Några solcellslampor satte vi ner bredvid gångstigarna till stugorna, men såg senare 

på säsongen att några var borta. SÅ TRIST. 

Två nya relaxstolar till Söderstugan och en ny kaffebryggare till Sommarstugan blev 

det också. 

Stort TACK till alla hjälpsamma själar som ropade: Säd till om ni behöver hjälp! Det 

värmde. 

Men vi tänker att alla hjälper till på sitt sätt och någon gång är det deras eller någon 

annans tur. Vi alla hjälps ju åt för att få ”år” fantastiska holme att vara den BÄST i 

skärgården, eller hur? 

Mail och bokningar till uthyrningen av stugorna har skötts löpande under säsongen. 

Några har glömt att betala men efter påtryckningar så har det blivit inbetalat 

(mänskligt att glömma). 

 

Vem vill ta över stuguthyrningen? 

 

Stugvärdarna Carina och Micke 

 

Holmkommitténs rapport 20 20 

Klubbholmen öppnades upp direkt efter sjösättning och vi hade vår första jourhelg 2-3 

maj. Tre arbetsplikter har genomförts på holmen under säsongen. Under 

arbetsplikterna har vi gemensamt åstakommit stora och viktiga arbeten för att bevara 

holmen. Denna säsong har vi framför allt fokuserat på dansbanan för att skapa en 

trevlig samlingsplats för alla medlemmar. Invändigt blev det vitmålade väggar och tak 

samt golven slipade och behandlade. Utvändigt har vi bytt nästan all panel och 

renoverat att antal fönster. Nu är det bara gavlar och fönsterplåtar kvar. 

Övriga arbeten har varit diverse måleriarbeten av stugor, byta av vattenpump och 

blandare till storstugan, bryggorna gicks igenom och skruvades på plats, rensning av 

sly mm. Givetvis hade vi vår traditionsenliga vedhuggarhelg där ved hämtades från 

Kalvholmen och klövs sedan på plats på holmen. 

I slutet av säsongen (26-27 September) genomförde vi en storstädning på holmen där 

vi framför allt slängde gammalt byggmatrial och övrigt skräp sim samlats upp. Det 

blev ca 7 stycken “bigbags” med skräp som en arbetsbåt fick komma och hämta. 

Helgen 3-4 Oktober stängde vi holmen genom att tömma vatten, städa ur stugorna 

samt bröt strömmen på holmen. 

Vi hann även med att riva delar av bryggan längst in i viken för att undersöka skickat 

på underliggande konstruktion. Målet är att bryggan ska renoveras upp och återställas 

under våren 2021. 

Vi i holmkommiten vill tacka alla medlemmar som har besökt vår ö och tagit hand om 

vår fina klubbholme under säsongen. Både genom att ha deltagit på våra anordnade 
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arbetsplikter men också genom annat frivilligt arbete som håller vår klubbholme fin 

och välkomnande. Tillsammans behåller vi en fin tradition i skärgården med egen 

klubbholme men också genom att hela tiden förnya och förbättra för kommande 

generationer. 

Holmkommiten: Henrik Korsell, Jonas Määttä, Robert Andren, Clas Högblom, Ian 

Coard och Madis Tampöld 

 

Verksamhetsberättelse från miljöansvarig HBK 20 20 

Miljöstationen (containern) på Skogsö städades ren i våras, innan sommarsäsongen. 

Plastdunkar och flaskor som stod med olja eller glykol, tömdes i de fat som faktiskt 

finns och står där för detta ändamål. Alla tomma dunka/flaskor och burkar sorterades 

och slängdes i för syftet avsedd sopstation. 

 

Not: Arbetet att städa upp efter alla andra tog bra mycket mer tid att göra i efterhand 

för EN ensam person (över 3 timmar) än om man själv som båtägare tar sitt eget 

ansvar och spenderar någon ynka minut på att ta hand om sitt eget spill på rätt sätt. 

 

Miljöcontainern kommer slamsugas från miljöavfall (spill/motorolja/glykol) till 

hösten 2021 igen nästa gång. 

 

HBK miljöansvarig har deltagit på SMBF:s digitala miljökonferens den 3/12-2020. 

Detta skedde via Zoom i år p.g.a. Corona epidemin. Ämnen på agendan: 

- Aktuella miljöfrågor på riksplanet, regionalt och lokalt 

- Markföroreningar 

- Skrovmålet. Information från bl.a. Transportstyrelsen 

- XRF-mätning i Båtklubbar och dess erfarenheter 

- Diskussion och erfarenhetsutbyte angående bottentvättning och underhåll av 

fritidsbåtar från ett miljöperspektiv. 

 

Det var 82 representanter från miljökontor, miljösamordnare och andra funktionärer i 

båtklubbar och båtorganisationer som träffades virtuellt denna kväll. 

Material och presentation från konferensen kommer att finnas och kunna spridas inom 

HBK för vidare informationsdelning. 

 

Miljöombud Michael Öhman 

 

 

Ekonomisk rapport   

Ekonomisk rapport angående resultat för år 2018 och budgetförslag för år 2019. 

Enligt bifogad rapport. Ing-Marie och PA 

 

 

Styrelsens förslag  

Att driftresultatet överförs i ny räkning. 

 

Styrelsen tackar för förtroendet under det gångna verksamhetsåret.  




