Verksamhetsberättelse för Strömmens Båtklubb 2016.
Verksamhetsberättelsen omfattar tiden 1/11-2015 – 31/10-2016
Styrelsen har under året bestått av:
Lars-Göran Andersson ordförande
Conny Svensson vice ordförande
Kenneth Hilding kassör
Tommy Larsson sekreterare
Lars-Göran Jonsson vice sekreterare.
Styrelsesuppleanter
Elise Hjalmarsson och Bengt Simonsson.
Revisorer
Lars-Göran Dahlström och Bo Hansson.
Revisorsuppleant
Malin Hansson.
Valberedning
Nicklas Johansson sammankallande, ledamöter Torgny Jacobsson och Karin
Bergqvist.
Bryggfogde
Göran Hjalmarsson.
Stugfogde
Lars-Göran Jonsson.
Ombud till S.S.F.
Lars-Göran Dahlström ordinarie och Tommy Larsson suppleant.
Ombud till S.B.U.
Torgny Jacobsson ordinarie och suppleant Bertil Nilsson.
Programkommitté
Kenneth Hilding och Lars-Göran Jonsson.
Ungdomsansvarig
Fam. Gustavsson & Per Sandström
Firmatecknare
Lars Göran Andersson och Kenneth Hilding har varit klubbens firmatecknare under
året.
Medlemmar
22 november 2016 var medlemsantalet 83.

Klubbens årsmöte hölls i klubbhuset i Blankaholm 2015-11-22.
20 medlemmar var närvarande vid årsmötet.
Efter årsmötet höll Lars-Göran Dahlström ett trevligt och underhållande föredrag med
bilder om sin seglats från Blankaholm till Medelhavet.
6 stycken protokollförda styrelsemöten har hållits under året.
21 februari var det tänkt att vassröjning skulle utföras. Det blev inte så mycket
vassröjning men det fanns lite is, så det blev lite isfiske och en trevlig medlemsträff
med korvgrillning.
15 september hölls en temakväll för båtbesiktningar. Conny Svensson ansvarade för
programmet. 4 medlemmar deltog.
Helgen 28-29 maj var det seglarläger där 12 barn deltog.
Per, Anna och Eva Sandström samt Elize Hjalmarsson höll i lägret tillsammans med
flera andra medlemmar.
Medlemmarna har samlats en gång på våren och en gång på hösten för städning och
reparationer av klubbens inventarier, klubbhus, bryggor och båtar.
20 augusti hade vi en grillfest i klubbhuset.
25 medlemmar deltog i festen.
Klubben har under hösten fått nya fönster och balkongdörr i ytterväggen mot
balkongen samt i köket.
Ny flytbrygga som har skänkts till klubben sjösattes på vårstäddagen.
Klubbstugan och båten har vid ett antal tillfällen varit uthyrda till medlemmar.
Klubben har givit S.S.R.S. i Simpevarp en gåva på 1000 kronor.
Styrelsen tackar medlemmarna för visat intresse under året och hoppas på ett fortsatt
gott samarbete kommande verksamhetsår.
Blankaholm 11 december 2016
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