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Verksamhetsberättelse för Strömmens Båtklubb 2019.
Verksamhetsberättelsen omfattar tiden 1/11-2018 – 31/10-2019
Styrelsen har under året bestått av:
Lars-Göran Andersson ordförande
Elize Hjalmarsson vice ordförande
Kenneth Hilding kassör
Tommy Larsson sekreterare
Lars-Göran Jonsson vice sekreterare.
Styrelsesuppleanter
Fredrik Svahn och Bengt Simonsson.
Revisorer
Lars-Göran Dahlström och Bo Hansson.
Revisorsuppleant
Malin Hansson.
Valberedning
Nicklas Johansson sammankallande, och Mats Rasmusson. Per Sandström har utsetts av styrelsen.
Bryggfogde
Lars-Göran Dahlström.
Stugfogde
Lars-Göran Jonsson.
Ombud till S.S.F.
Lars-Göran Dahlström ordinarie och Tommy Larsson suppleant.
Ombud till S.B.U.
Lars-Göran Andersson ordinarie och suppleant Elize Hjalmarsson.
Programkommitté
Annbritt Larsson och Jeanette Svahn.
Ungdomsansvarig
Eva Sandström & Per Sandström
Firmatecknare
Lars Göran Andersson och Kenneth Hilding har varit klubbens firmatecknare under året.
Medlemmar
31 oktober 2019 var medlemsantalet 89.
Klubbens årsmöte hölls i klubbhuset i Blankaholm 2018-12-09.
19 medlemmar var närvarande vid årsmötet.
6 stycken protokollförda styrelsemöten har hållits under året.
23 februari hade vi en trevlig medlemsträff med korvgrillning.
11 maj genomfördes vår-städdagen, ca 30 medlemmar deltog.
Många planerade arbeten blev utförda, bl.a. städning ute och inne, underhåll av bryggor och
sjösättning av klubbåten.
25 maj, hade vi en trevlig vårfest, 22 medlemmar deltog. Klubben bjöd på fika i övrigt hade var och en
med egen mat och dryck.
8 – 9 juni hade vi ett seglarläger, där 15 ungdomar deltog.
Vädret var med oss i stort sett hela tiden solen var framme ibland och någon regnskur kom på
eftermiddagen.
Barnen varvade mellan segling bad plus lite mat i emellanåt, på kvällen grillades hamburgare och
senare dukades det fram godis och dricka.
De fick även testa på att välta en optimistjolle och hur man gör för att välta tillbaka den. Det var
uppskattat av barnen.
En del testade på att segla med klubbens nya segeljolle, 1-KRONA.
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Alla barnen fick varsitt diplom vid lägrets slut.
Alla verkade trivas. Stort tack till alla som hjälpte till med aktiviteterna.
Sensommarfest, lördagen den 17 augusti.
Strömmens båtklubb och Gunnebo båtsällskap ordnade festen gemensamt.
Ca 25 stycken deltog varav ca 12 från Gunnebo.
Gunnebo Båtsällskap bjöd på fika. Grillarna tändes ca 17:30. Var och en stod för mat och dryck.
Vädret kunde varit bättre men vi kunde sitta inne i klubbhuset när det regnade som mest.
12 oktober genomfördes höststäddagen, ca 20 medlemmar deltog.
Många arbeten blev utförda, bl.a. städning ute och inne, underhåll av bryggor, klubbåten togs upp och
nya seglarjollen täcktes. Det lades även ut ca 12 m3 jord och gräs såddes.
Övriga händelser och aktiviteter under verksamhetsåret.
Vi har inköpt en ny segeljolle 1-Krona. Båten kostar 28 000: -.
Vi har budgeterat 36 000: - inklusive alla tillbehör.
Vi skall köpa en jolle vagn och kapell som ej har levererats.
Vi fick 25 000: - i bidrag från Sparbanksstiftelsen Tjustbyggden.
Dom gamla Mirror-jollarna en har skrotas, en har skänkts bort.

Fyren Baggryggen
Många i Blankaholm har bidragit för att få fyren att lysa igen efter 40 år.
Vi har gett ett bidrag på 1 000: -.
Fyren är nu på plats. Detta har uppmärksammats med artiklar i lokalpressen och i radio Kalmar.
Klubbstugan och klubbåten 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 08 december 2019
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