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Verksamhetsberättelse för Strömmens Båtklubb 2020.
Verksamhetsberättelsen omfattar tiden 1/11-2019 – 31/10-2020
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 Helena Sieling.
Revisorer
Lars-Göran Dahlström och Bo Hansson.
Revisorssuppleant
Malin Hansson.
Valberedning
Nicklas Johansson sammankallande, Mats Rasmusson och Per Sandström.
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
Jeanette Svahn och Marie Nilsson.
Ungdomsansvarig
Eva Sandström & Per Sandström
Firmatecknare
Lars Göran Andersson och Kenneth Hilding har varit klubbens firmatecknare under året.
Medlemmar
31 oktober 2020 var medlemsantalet 95.
Verksamhet under året
Klubbens årsmöte hölls i klubbhuset i Blankaholm 2019-12-08.
30 medlemmar var närvarande vid årsmötet.
5 stycken protokollförda styrelsemöten har hållits under året.
29 februari hade vi en trevlig medlemsträff med korvgrillning.
9 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.
Det blev inget seglarläger som planerat på grund av rådande Coronapandemi.
Det blev en spontan augustigrillfest, den 8 augusti. Annonserades på hemsida med kort varsel men
lockade ändå ca 20 medlemmar att komma.
10 oktober genomfördes höststäddagen, ca 28 medlemmar deltog.
Många arbeten blev utförda, bl.a. städning ute och inne, underhåll av bryggor, klubbåten togs upp och
nya seglarjollen täcktes.
Träd fälldes och planen för uppställning av båtvagnar på sommartid röjdes och grusades av.
Fönster i takkupan över balkongen byttes.
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Övriga händelser och aktiviteter under verksamhetsåret.
Utbyggnad av stora bryggan.
Årsmötet 2019 gav i uppdrag till styrelsen att ta in offerter och handla upp utbyggnaden av befintlig
brygga med en budgeterad totalkostnad på 170 000: -.
Dykare har kontrollerat ankare och kättingar på den befintliga bryggan.
Fredrik Svahn har tagit in priser och planerat för hur utbyggnaden skall utföras.
Med hjälp av Fredrik och hans kontakter har vi kunnat utföra mycket eget arbete och köpa material till
bra priser. Fredrik har också gjort konstruktionsritning för bryggan.
Bryggan är förankrad med 5 ankare med en vikt av 1 ton per styck.
Kätting till förankring har vi haft möjlighet att köpa hos Gunnebo Bruk. Vi har köpt ca. 200 m.
Ankarna lades på plats med pråm.
Vi har fem flytblock till bryggan. Flytelementen är utförda av cellplast XPS (högsta kvalitet som inte
suger upp fukt). Gjutning är utförd med fiberbetong.
Fredrik Svahn har haft möjlighet att köpa virke till bryggan till bra priser.
Lördagen den 29 februari levererades flytblocken. Dom kom med kranbil och med leveransen kom
också virke till bjälklaget. Flytblocken sjösattes vid Solstadström och monterades ihop till en 20 m lång
brygga. Därefter bogserades bryggan till vår befintliga brygga där den förtöjdes längst in.
Övrigt som behövts till bryggan.
Y-bommar 5 styck längd 10 m. Elstolpe och vatten uttag.
Belysningsstolpe på bryggände enligt beslut av länsstyrelsen.
Enligt yttrande från Sjöfartsverket i samband med Länsstyrelsens tillstånd för nya bryggan skall hela
brygganläggningen mätas in.
2020-06-10 är bryggan i stort sett klar.
Västerviks kommun har mätt in bryggan. Dom har skickat inmätningen till Sjöfartsverket.
Många medlemmar har hjälpt till med arbetet på bryggan. Ett särskilt tack till Fredrik Svahn som har
gjort mycket jobb och organiserat bryggbygget. Vi har med mycket ideellt arbete och bra inköp kunnat
klara budgeten med marginal. Totalkostnaden blev 153 811: -. Budgeten var 170 000: -.
Alla dom nya byggplatserna är uthyrda.
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 06 december 2020
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