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Verksamhetsberättelse 2022 
Halvårsmöte 

 

 
 

Styrelsen har under första halvåret 2022 haft följande sammansättning: 
 

Ordförande:  Tomas Östlund Sekreterare: Hans Wiklund 

Vice ordförande: Tommy Nyström Kassör: Lena Ling Östlund 

Medlemsansvarig: Åke Andersson Hamnfogde: Ove Stenmark 

Ledamot Erik Engström   

Ersättare: Lars-Olof Gren Peter Ståhl  

 Michael Carlström Lars Karlsson  

Klubbmästare/stugvärd Eva Andersson   

 

Sammanträden 
Årsmötet hölls stadgeenligt i mars.  

Styrelsen har hållit åtta protokollförda möten under året. 

 

Medlemmar 
September 2022, 287 stycken. Av dessa innehade 62 båthus, 84 bryggplatser, 55 trailer-

landplatser och 26 kanotplatser, samt 24 stycken hade hemmatrailerplats.  

 

Gångbro 
Under ledning av Lars-Olof Gren, med bistånd av Dane Bodingh och bidrag med balkar från 

Ilpo Porttila, har klubben fått en ny gångbro mot dammhuset. Det underlättar när vi behöver 

förflytta oss mellan klubbområdets båda sidor. 

 

Renovering av mittpiren 
Den 19e september påbörjades renoveringen av mittpiren. Arbetet beräknas vara klart i 

månadsskiftet oktober/november. 

 

Arbetsdagar och underhåll 
Arbetsdagar genomfördes i maj samt september.  

Underhåll och renoveringar utfördes i fint väder med gott humör. 

Bland arbetsuppgifter som genomfördes kan bland annat nämnas:  

• klubbhuset städades 

• båtar vid mittpiren som renoveras flyttades 

• nummerskyltar och angöringsringar på mittpiren togs om hand 

• sly och gräs längs staketen på området slogs med trimmer 

• rampen på västra sidan som fått elvinsch installerad belades med finare markmaterial 

• brofästena till den nya gångbron röjdes från sly och snyggades upp 

 

Övrigt 
Miljöpolicy 

Vid 2021 års årsmöte (2022-03-29) beslutades att; 

• på sikt fasa ut båtmotorer drivna med fossila drivmedel 

• 2-taktsmotorer med förgasare ska vara borta 2025 

• löpande utvärdera och förbättra miljöpolicyn 
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Vattennivån i Yngern 

Båtklubben har tillskrivit kommunen och länsstyrelsen om problemen med det låga 

vattenståndet och fått svar på frågan om vad man tänker göra inför nästa sommar. Möjligheten 

att få vattendomen från 1952 omprövad kan komma att utredas nästa år. 

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. 

 
Mälarens Båtförbund och Svenska sjö 

Genom medlemskapet i Mälarens Båtförbund och Svenska Båtunionen har klubben kunnat 

teckna försäkring i Svenska sjö, med ett förmånligare avtal än det tidigare. 

(Läs mer om försäkringar under Klubbinformation på hemsidan). 

 
BAS - Registreringssystem 

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

registrerade. Faktureringen av medlems- och båtplatsavgifter gjordes för första gången i 

februari via BAS. 
 

Facebooksida 

Facebookgruppen för snabbare information från styrelsen och diskussion mellan medlemmar 

har använts flitigt under året. Kräftfiskepass har bytts, ett båthus annonserats ut och frågor 

kring klubbens verksamhet ställts och besvarats. 
 

Skrivelser och rapporter 
Inga skrivelser har inkommit.  

 

Propositioner och motioner 
Inga propositioner eller motioner finns att behandla. 

 

Slutord 
Styrelsen vill tacka alla som vid arbetsdagar och övriga tillfällen hjälpt till med att arbeta med 

klubbens underhåll och utveckling och därmed behållit den goda anda och ordning och reda 

som råder i Strömsborgs Båtklubb. Klubbens medlemmar tillönskas en fin vinter. 

 

Nykvarn 2022-10-04 

Tomas Östlund  Hans Wiklund  Lena Ling Östlund 

Ordförande  Sekreterare  Kassör 

Åke Andersson  Ove Stenmark  Tommy Nyström 

Medlemsansvarig Hamnfogde  Vice ordförande 

Erik Engström 

Ordinarie Ledamot 


