
 
 
 
 

Verksamhetsberättelse för Strömmens Båtklubb 2013. 

 
Verksamhetsberättelsen omfattar tiden 1/11 2012 -31/10-2013 
 
Styrelsen har under året bestått av, Torgny Jacobsson ordförande, Conny Svensson                 
vice ordförande, Håkan Sundell kassör, Helena Sieling sekreterare och Lars-Göran                
Andersson vice sekreterare. 
 
Styrelsesuppleanter  Kenneth Hilding och Bengt Simonsson.     . 
 
Revisorer  Lars-Göran Dahlström och Bo Hansson. 
 
Revisorsuppleant  Malin Hansson.  
 
Valberedning Nicklas Johansson sammankallande, Tommy och Lars-Göran 
Jonsson. 
 
Bryggfogde  Göran Hjalmarsson. 
 
Stugfogde    Kenneth Hilding.  
 
Ombud till S.S.F.  Lars-Göran Dahlström ordinarie och Valter Persson suppleant. 
 
Ombud till S.B.U.  Torgny Jacobsson ordinarie och Bertil Nilsson suppleant. 
 
Programkommitté  Fam. Andersson och Hilding fick i uppdrag att planera aktiviteter 
under året i samverkan med styrelsen                                
 
Ungdomsansvarig  Fam. Gustavsson & Per Sandström 
 
Firmatecknare  Håkan Sundell och Torgny Jacobsson har varit klubbens 
firmatecknare under året. 
 
Medlemmar  31 oktober 2013 var medlemsantalet 78, vilket är en minskning med 
fyra medlemmar sedan föregående verksamhetsår. 
                      
-  Klubbens årsmöte hölls i klubbhuset i Blankaholm 12-11-26, 17 medlemmar  
   var närvarande vid årsmötet. 
 
-  Fem  protokollförda styrelsemöten har hållits under året. 
 

- Klubben har under året köpt in ny spis och avfuktare. Bänkskivan har bytts ut, 
även så har vi fått ett nytt bord och mattor. 

- Delar av staketet har reparerats 
- En stor fin markis har satts upp i klubbhuset. 



 
- Andra helgen i juni arrangerades  ett jolleseglarläger  där många barn deltog 
Initiativtagare Per Sandström och engagerade medlemmar gjorde det till en 
oförglömlig helg där barnen inte bara kunde prova på och lära sig att segla, sjövett, 
och knyta knopar utan barnen kunde även knyta nya vänskapsband. 
 
-  Medlemmarna har samlats en gång på våren och en gång på hösten för städning 
   och reparationer av klubbens inventarier. 
 
- Den 7. September arrangerade Lars-Göran och Kenneth med familj en trevlig 
grillfest i klubbstugan. Ett 20 tal barn & vuxna deltog i aktiviteterna. 
 
- Miljökonferens i Växjö 2/11 , Bertil deltog 
 
-  Klubbstugan och båten  har vid ett antal tillfällen varit uthyrda till medlemmar. 
 
-  S.S.R.S. sparbössor har varit utplacerade i klubbstugan och klubben har 
dessutom 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. 
 
                                                                                         Västervik 1. December 2013 
Styrelsen 
 
 
Torgny Jacobsson             Håkan Sundell  Helena Sieling 
 
  
 
Lars-Göran Andersson                            Conny Svensson 
 
 
  
 
 
 
 
 


