
 Stegeborgs båtklubb 
 Ansluten till Östergötlands Båtförbund 

 1 

Bankgiro 597-5719 

Swish 123-625 33 97   

 

Sekretess: Intern 

 

 
Stegeborgs båtklubb 

 

Verksamhetsberättelse 
 

År 2021 
 

 

 
Lindskär den 13 maj 2021 



 Stegeborgs båtklubb 
 Ansluten till Östergötlands Båtförbund 

 2 

Bankgiro 597-5719 

Swish 123-625 33 97   

 

Sekretess: Intern 

Stegeborgs båtklubb 

 
Verksamhetsberättelse 
Styrelsen för Stegeborgs båtklubb avger här redovisning för verksamhetsåret  

2021-01-01 – 2021-12-31.  

 
Allmänt 
Stegeborgs båtklubb har till ändamål enligt stadgar antagna vid årsmötet 1981, 

att:  
 

- Klubben är en allmännyttig ideell förening och har till ändamål att lokalt 

främja båtlivet.  
 

- Klubben skall verka för god sjösäkerhet, god miljö samt ett gott kamrat- 
och sjömanskap. 

 

- Vidare ska klubben inom Stegeborgs egendoms hamnar och 
båtuppläggningsplatser verka för god ordning och trivsel bland båtägare.  

 
Medlemsantal 

Antalet medlemmar har under året uppgått till 104 st. inkluderat en 
hedersmedlem.  

 
Medlemsmöten, festarrangemang 

 
Årsmöte  
Även år 2021 har inte varit något vanligt år. Pandemi Coronaviruset (Covid-19) 

som fortfarande pågår har nog påverkat alla i sammanhållet och även båtlivet. Av 
den anledningen valde styrelsen i Stegeborgs båtklubb att ställa in årsmötet detta 

år (2021) också. Detta innebär att styrelsens sammansättning hålls oförändrad 
ytterligare ett år framåt samt att tidigare fattade beslut om årsavgifter etc. gäller 
tills vidare. 

 
 

Vårrustning 2021 
Vårrustning kom som vanligt i gång i mitten av mars månad. Även detta år var 
det ingen kyla och snö som försenade vårrustningen. Som vanligt putsades och 

fejades för fullt under denna tid, dock är det är inget undantag att Stegeborgare 
sitter vid fikaborden och värmer sig i vårsolen, även detta år med avstånd till 

varandra med anledningen av rådande pandemi.  
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Pysselhelg 
Kristi Himmelsfärdshelgen den 13 maj – 15 maj samlades några Stegeborgare för 

att göra den första städningen av ön. Toalettstädning ingick i dagens arbete, man 
fyllde på destillerat vatten i batteriet som laddas av solcellen så vi kan få belysning 
toan. Vidare städes allmänt på ön.     

 

 
Så här såg det ut den 13 maj (Kristi Himmelsfärdsdagen) när Stegeborgarna hade sin 

städdag.  

 
Tidig morgon Kristi Himmelsfärdsdagen   
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Sjösättningsöl 

Den 22 maj samlades ca 10 personer på Arkösunds hotell för att fira sjösättningen 
av alla båtar, SJÖSÄTTNINGSÖLEN kallad! Med anledning av rådande pandemi så 
hade Arkösunds hotell dukat upp ett bord utomhus med väl tilltaget avstånd mellan 

gästerna. Som vanligt hann man med att berätta om händelser som inträffat när 
man varit ute på sjön.  

 
  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Sommarfest 
Sommarfest på Lindskär under nationaldagenshelgen 5-6/6 med härligt väder. Ett 

tiotal klubbmedlemmar hade samlas för att i glada vänners lag fira in sommaren 
och Sveriges nationaldag.  

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Många båtar samlade vid bryggan på Lindskär för att delta på sommarfesten.  

 

 
 
 

 

På bilden ser man när en av 

styrelsens medlemmar Anders 

Lindroth i sin båt Lady Bianco 

närmar sig klubbholmen och 

sommarträffen den 5 juni.  
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Kräftskiva 

Under sensommaren, den 7 – 8 augusti genomförde båtklubben sin årliga 
kräftskiva. Även denna gång Flisviken på Harstena. Denna gång hade det endast 
samlats ett fåtal medlemmar p.g.a. SMHI:s utlovade väderrapport, med regn och 

blåst 
 

 
SMHI:s utlovade väderarrport, på lördagen. På söndagen var det även mycket blåsigt.       

 
Upptagning 
Upptagningen 2021 påbörjades i mitten på september månad. Det var många 

Stegeborgare som valde att ta upp båten under senare delen september och i 
början på oktober. Även 2021 år var det många som tog upp sina båtar med 

masten på. Många av oss ägnade hösten med att underhålla båten i det varma 
höstvädret som erbjöds.  
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Klubbholmen 

Lindskär Stegeborgs båtklubbs egen klubbholme sedan 29 år tillbaka. Ön är 
belägen sydost om Lammskär eller närmare bestämt N 58,23´25 och E 16,58´40 
för er som ännu inte besökt ön. På ön finns det brygga samt förtöjningsbojar. År 

2011 förseddes även ön med en toalett, och under 2020 har man bytt alla bojar 
till en ny modernare typ.  

 
Sammanfattningsvis har klubbholmen varit välbesökt under sommaren, vilket man 
kunde se i gästboken och på toan. 

 
Ungdomsverksamhet  

Under år 2021 är det Paul Hellrin som ansvarat för ungdomsverksamheten.  
Båtklubben har några optimistjollar för att kunna bedriva ungdomsverksamhet. 
Segeljollarna har varit uppskattade för både stora och små medlemmar. Under 

semestermånaden användes jollarna flitigt av ungdomar samtidigt som Palle lärde 
ut knep att kunna segla med jollarna.   

  
Utbildning 
Under 2021 genomfördes förarintygskurser tillsammans med Gryts båtvarvs 

båtklubb. Lärare för kursen var Alexander Johansson. Kursen avslutades med 
examinering. Examinatorn Göran Johansson var mycket nöjd med resultatet varvid 

han kunde stämpla och klistra in ett sigill för de som hade tagit förarintyg i deras 
intygsböcker. 
 

 
Fyrarna i Stegeborg, fyrljuset närmast i bild har ett fast ljus, medan den andra fyren blinkar 

med fyrkaraktären OC (3) 20 sekunder.  
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Fyrar Stegeborg 
Sedan 2004 ansvara Stegeborgs båtklubb för underhållet båda fyrarna som finns 
i småbåtshamnen i Stegeborg. En av fyrarna ”blinkar” och har fyrkaraktären OC 

(3) 20 sekunder. Fyren är tänd under perioden 1 april – 31 oktober och finns med 
i sjökortet. Fyren på motsatta sidan har fast ljus och finns inte med i sjökortet som 

en fyr eller fast sjömärke. Årligen underhåller Stegeborgs båtklubb fyrarna samt 
genomför en besiktning av fyrarna. Vid de senaste besiktningarna hade man 
uppmärksamt att fyrarna var i behov av uppfräschning. De behövdes målas, samt 

att reflexer och fyrlinserna börjat mattas av. Under 2020 har Stegeborgs båtklubb 
målat om fyrarna, bytt reflexer och fyrlinser.  

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
Vimplar 
Vimplar finns i lager. Priset är 135.-. Om Du vill köpa en vimpel kan Du höra av 

dig till någon i styrelsen.  
 

Sammanfattning 
Styrelsen har under året haft 4 sammanträden. 
 

 
 

  

 

 

Bilden är tagen den 27 februari 

2021 i samband med besiktningen 

som ska genomföras innan 

båtsäsongens start. 

Bilden är tagen den 2 januari 2022 

i samband med besiktningen som 

ska genomföras innan 

båtsäsongens start 2022. 
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Vi från styrelsen vill tacka de medlemmar som under det gångna året ställt upp 

och arbetat för klubben på olika sätt. Samtidigt vill vi även hälsa nytillkomna 
medlemmar välkomna. Vi hoppas få träffa er i samband med möten och andra 
sammankomster under kommande verksamhetsår. 

 
Styrelse, revisorer och övriga funktionärer 

Styrelsen har under året haft följande sammansättning: 
 
Ordinarie ledamöter 

Lena J Falk  
Anders Lindroth 

Ordförande 
Vice ordförande/Ledamot 

Malin Thyni  Sekreterare 
Maria Falk Kassör 
Anette Ohlin Ledamot 

Niklas Ohlsson Ledamot 
Paul Hellrin Ledamot 

Anders Lindroth  Ledamot 
 
Revisor 

Gunnel Olsson ordinarie 
Anders Karlsson ordinarie 

 
Teknikombud Försäkringsombud 
Lars Törnqvist Jörgen Tinnerholm 

 
Utbildningsansvarig  

Alexander Johansson  
 
Klubbholmeansvarig Miljöombud 

Styrelsen  Magnus Öhrn (ständigt vald) 
 

Ungdomsansvarig Kappseglingskommitté 
Paul Hellrin Niklas Olsson 
 Anders Lindroth 

 
Sjösäkerhet  

Lars-Göran Nyström   
  

Valberedning 
Alexander Johansson 
Anders Karlsson 

 
Sammanträden 

Under året har styrelsen haft fyra sammankomster.    
 


