
 

Verksamhetsrapport Sommarbo Båtklubb 
verksamhetsår 2021 – daterad 20 mars 2022. 

Styrelsen har för verksamhetsåret 2021, och fram till dags datum, genomfört cirka fem 
protokollförda styrelsemöten samt ett flertal arbetsmöten.  

En gästplats har skapats i Maren som ett komplement till de två gästbojarna vid Sommarbo-bryggan. 

Röjt bort häck, buskar mm vid Sommarbo-bryggan. 

En arbetsdag har genomförts då arbetet med boden slutfördes. Därefter så har elektriker dragit om 
elen och placerat elskåpet inne i boden. Detta kommer att säkerställa god elsäkerhet samt försvåra 
för båttjuvar.  På arbetsdagen så utfördes även sedvanliga städ- och underhållsarbeten. 

Vi arbetar kontinuerligt med att förebygga åtgärder för att förhindra stölder men vi har ändå vid fler 
tillfällen drabbats av motor-stölder. 

Pandemin (Cov-19) ledde till att vi hade ett digitalt årsmöte.  

Vi har börjat implementera vår samarbetspartner (Svenska Båtunionens) IT system som heter BAS. 
Detta system kommer att förenkla fakturering och vi kommer att använda detta nya system för 
vårens fakturor.  Våra medlemmar från 2023 att ansöka om båtplats genom att logga in i ”BAS”. 

Årsmötet beslutade att alla båtar måste ha en försäkring och det har införts en rutin att kopia på 
båtförsäkring måste bifogas båtplatsinventeringen. 

Vi har ansökt fullföljt årsmötets önskan att möjliggöra en förlängning av Sommarbo-bryggan genom 
att vi har sökt och blivit beviljade både bygglov och startbesked. Nu pågår arbete med att ta in 
offerter samt förslag på finansiering. Beslut om bryggan skall förlängas fattas på nästa årsmöte. 

Årsmötet röstade för att styrelsen skall arbeta för en hastighetsbegränsning utanför Sommarbo-
bryggan. Orsaken är att bryggan (och även båtar) tar skada av stora svall. Det visade sig vara mycket 
svårt att få till en hastighetsbegränsning så två skyltar, med text ”inga svall & sakta ner”, har köps in 
för att placeras ut på bojar utanför bryggan. Denna insats kommer att förlänga bryggans livslängd. 

Bokföringen för kalenderår 2021 har utförts av en bokföringsfirma. 

Information om båtklubben och även övriga föreningar i Sommarbo finner ni på vår gemensamma 
hemsida www.sommarbo.one 

Sommarbo Båtklubb, 20 mars 2022. 
Styrelsen  
 

https://www.sommarbo.one/batklubb/

