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Stegeborgs båtklubb
Verksamhetsberättelse
Styrelsen för Stegeborgs båtklubb avger här redovisning för verksamhetsåret
2014-01-01 – 2014-12-31.
Allmänt
Stegeborgs båtklubb har till ändamål enligt stadgar antagna vid årsmötet 1981,
att:
– Inom Stegeborgs egendoms hamnar och båtuppläggningsplatser verka för god
ordning och trivsel bland båtägarna
– bedriva lämplig upplysningsverksamhet genom att sprida kännedom om
allmänna bestämmelser om sjöfart, navigering, och båtskötsel, samt höja det
allmänna intresset för båtsport och i övrigt främja goda kontakter mellan
båtägarna.
Medlemsantal
Antalet medlemmar
hedersmedlemmar.

har

under

året

uppgått

till

155

st.

inkluderat

4st

Medlemsmöten, festarrangemang
Årsmöte
Båtklubbens årsmöte hölls den 30 mars 2014 i Rambobergets föreningslokal Rambogatan
401. Till årsmötet hade det samlas ett 30 tal Stegeborgare för att vara med vid
årsmötesförhandlingarna.
Innan årsmötet informerade Alexander Johansson om hur man besiktar sina fritidsbåtar.
Nu mera finns det två metoder att hålla kontroll sina båtar. Båtägaren kan välja att göra
en frivillig säkerhetsbesiktning, besiktningen genomförs av en av SBU utbildade
besiktningsmän går igenom båten. Båtägaren får ett protokoll som gemensamt med
besiktningsmannen gås igenom. Besiktningen tar ca 1 timme ock kostnaden varier
mellan 300 – 500:-.
Vidare informerade Alexander om den egen kontroll som båtägaren själv kan göra, det
finns ett protokoll som kan ladda ned från nätet ”egenkontroll av fritidsbåt” som SBU ger
ut. Båtägaren kan då själv kontrollera båten, protokollet innehåller också anvisningar hur
kontrollerna ska utföras.
Årsmötet behandlade de sedvanliga punkterna såsom ekonomi och medlemmar val av
styrelsefunktionärer mm. Får året var det inga nyval utan den gamla styrelsen sitter
kvar. På årsmötet diskuterades medlemsavgiften, trots att det flaggas för att SBU vilket
Stegeborgs båtklubb via Östergötlands Båtförbund är ansluta till vill höja avgiften med
14:- beslutades att medlemsavgiften ska vara oförändrad till 350:- per år.
På mötet diskuterades hur båtklubben ska synas mera i media, det fanns flera förslag
som diskuterades, bl.a. annat att skriva mera i tidningen båtliv. Lars-Göran vice
ordförande informerade också om att styrelsens i båtklubben är ganska unik om man
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jämför mot traditionella båtklubbar. Bland annat är medelåldern närmare 50 år än 65+
och dessutom består styrelsen av mer än 50% av kvinnor som också är unikt.

Vårrustning 2014
Som vanligt drog årets vårrustning i gång i mitten av mars månad. Detta år var
det ingen kyla och snö som försenade vårrustningen eftersom vintersäsongen
varit snöfattig. Rutinmässigt putsas och fejas det för fullt under denna tid, dock
är det är inget undantag att Stegeborgare sitter vid fikaborden och värmer sig i
vårsolen. Man kan i alla fall konstatera att Stegeborgare lägger mera tid på att
sitta och prata och fika än att ägna sig åt själva putsningen.
Vårrustning utan incidenter brukar lysa med sin frånvaro
Dokumenterat från tidigare år……..:
• 2013: Skepparen Niklas Olsson har utvecklat en ny metod för utrullning av
rullfock där det måste ske på ett berg.
• 2012: Vice ordförande visar upp sina fisketalanger genom att köra in hela
båten i Mälarens enda fiskenät.
• 2010: Skepparinnan på Maxibåten Flisan tjänstgjorde som stolpe, dock
skedde ingen förtöjning, utan båtuppläggningens vakthund orsakade att
hennes skor och strumpor blev blöta
• 2010: Besättningen på Sniff saknar toa ombord!!!
• 2008: Skepparen på Maxi 68:an Linnea, Per-Anders Gustavsson visade
upp sina ädla konster i hur man snabbast kommer ner från en stege, fyra
stygn i handen blev resultatet.
• 2005: Tidigare ordföranden mastar på en VOLVO 850 i stället för sin Dixi
27:an
Resultat från marknadsföring 2014
Nedan redovisas vid vilka tillfällen Stegeborgs båtklubb marknadsfört sig i media vilket
ligger i linje med de diskussioner som behandlades på årsmötet i mars.
Kampanj ökända grund
Lokalpressen i Norrköping samt flera båttidningar nämner i sina reportage, Stegeborgs
båtklubb bl.a. vid sjösättningen av ”ostpricken” med anledning av Stockholms Radio,
Sjöfartsverket och Transportstyrelsen kampanj ”ökända grund”. Nedan redovisas
bakgrunden för ökända grund.
Risö en av de öar som är välbesökt av medlemmarna från Stegeborgs båtklubb. Ön ligger
på lagom avstånd från Stegeborg ca 10 sjömil och Arkösund ca 5 sjömil vidare används
ön många gånger som reserv ö då vindarna är ogynnsamma vid klubbevenemang på vår
klubbholme Lindskär.
Alla medlemmar känner säkert till grynnan som ligger ganska illa till vid insegling till den
mellersta vilken som också är ganska välbesökt. Vissa av våra medlemmar har också av
någon anledning haft närkontakt med grynna eftersom den är mycket svåridentifierad.
Med anledningen av Transporstyrelsens och Stockholms Radios kampanj har
Söderköpings kommun beslutat att förse grundet med en ostkardinalprick med
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topptecken vid grynnan vilket skedde under våren. Båtklubbens ordförande som också
varit med att rapportera grundet var med när ”ostpricken” sjösattes och invigdes.

Ostpricken vid Risö.
Nedsläckning av fyrar
En av våra lokaltidningar i Norrköping ”belyste” problemet med att det finns risk för att
Sjöfartsverket vill släcka fyrarna i farleden som leder från Arkösund till Mem. Eftersom
fler medlemmar i båtklubben är oroliga för att fyrarna släcks för gott hade tidningen en
artikel där Stegeborgs båtklubb omnämndes i reportaget. Nedan kan man se en
beskrivning av problemet.
Under sommaren provade Sjöfartsverket en ny utmärkningsmetod i farled utanför
Stegeborgs båthamn som leder från Arkösund till Mem, där en av åtgärderna är att
släcka fyrarna och låta reflexbehandlade tavlor ersätta fyrarna. Bakgrunden till projektet
är enligt Sjöfartsverket att man ska minska underhållskostnaderna för farleder som har
lägre klass (klass 3 och 4-leder) med bibehållen sjösäkerhet.
Det är fyrarna Lönshuvud, Björkskär och Fårholmen som omfattas av testet. Om testet
ute i Arkösund faller- väl ut kan det nya systemet komma att ersätta fyrarna på många
av Sveriges farleder för mindre sjöfart och fritidsbåtstrafik vilket vi Stegeborgs båtklubb
är rädda för, att fyrarna släcks ned.
Det en trygghet och säkerhet att se en fyr på natten som man kan navigera efter samt
även lokalisera sig med. Många medlemmar i Stegeborgs båtklubb uppger att skönt när
man kommer in i fyrbelysta farleden på natten och kan segla säkert efter ledfyrarna.
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Björkskärs fyr, på bilden kan man se den nya skärmen som ska ersätta fyrljuset.

Värva flera medlemmar
Under våren 2014 utfördes en kampanj genom att fästa en informationsfolder på båtar
som ligger förtöjda i hamnen i Stegeborg. Informationsfolder innehöll information om
båtklubbens verksamhet vilket skulle locka nya medlemmar. Vår kassör uppskattar att
fler nya medlemmar värvades till klubben.

Sjösättningsöl
Den 10 maj samlades ca 20 personer vid hamnkrogen i Stegeborg för att fira
sjösättningen av sina båtar, SJÖSÄTTNINGSÖLEN kallad! För några av medlemmarna så
fortsatte sjösättningsölen i en medlemsbåt. Några av medlemmarna som kom långväga
ifrån valde att mörkernavigera hem i natten då det rådde tät dimma… (Vill påpeka att
promillegränsen för de som valde att navigera in i dimman höll sig inom toleranserna)

Pysselhelg
6-8 juni samlades några av klubbens medlemmar för att starta säsongen med att städa
upp på klubbholmen Lindskär. Denna gång städades toaletten samt att belysningen
reparerades. Men då arbetet var klart för helgen så kunde de nytillkomna ”seglarna”
enbart koppla av när de angjorde Lindskär på lördagskvällen.
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Arbetskommittén diskuterar hur man ska lägga upp arbetet för dagen.

Sommarfest
Det är andra året i rad som sommarfesten kom av sig, så även år 2014 blev inställd,
denna gång var det återigen SMHI:s väderutsikter med mycket dåligt väder som fick
klubbmedlemmarna att stanna hemma i sina hemmahamnar.

Kräftskivan
Årets kräftskiva gick av stapeln helgen den 9 - 10 augusti då fullmåne stämningsfullt
råder. Till årets kräftskiva hade det samlats ett 10-tal båtar. Under lördagsförmiddagen
som erbjöd ett härlig sommarväder passade många på att bada och sola. Under sena
kväll försämrades vädret med regn och rusk. Av någon anledning var det en jolle som
smet under småtimmarna, kan nämna att den återfanns i vassen nästa dag.

Upptagning
Upptagningen 2014 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 i år var det många som tog upp sina båtar med masten på.
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En hel delegation är sysselsatt att leta efter storamiralen ”von Stegenburg” glasögon

Hört på sjön…
•

•

•

•

•

•

Glasögon och Maxi 77 är ingen bra kombination har man konstaterat…
Broken, storamiralen ”von Stegenburg” utför bottenundersökning efter 2
par glasögon och en fet/blöt plånbok och en mobil som hamnat på botten.
Påhejades av skepparen på Maxi 77 Once Again. Båda skepparna
använder nu mera ”senilsnöre”.
Risö, skepparen på Maxi 77 Once Again glömde hur viktigt ”senilsnöret” är
då hans glasögon hamnade på 10 meter djupt. Där sjönk många
tusenlappar till botten.
Det ryktas om att en nybliven Bavaria ägare har öppnat snabbtvätt på
uppläggningsplatsen i Stegeborg… Kölappar finns vid infarten till
båtuppläggningen, ingen bokning behövs.
Den trogna motorbåtsägaren till Albertina har konverterat till
segelbåtsstyrman… Om detta är tillfälligt eller ej återstår att se under
säsongen 2015.
Besättningen på Gimlie kan nu rapportera att man har rapporterat in ett
nytt ö-känt grund till Sjöfartsverket och Transportstyrelsen i närheten av
Lidskär?!
En gul husbåt (Yellow submarin!) har siktats utanför Lindskär, vilket
orsakade att skepparinnan på Allena och lotsen från Lammskär var på
piratjakt. Enligt säkra källor har det siktas pirater i skärgården runt
Lammskär/Lindskär. Piratjakten skedde efter midnatt.
I ny snapsmetod och myrbekämpningsmetod har instiftats av skepparen
Stefan Berlin, man ställer upp en Whiskey av bästa sorten på bordet i
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•

goda vänners lag, sedan gör man en kullerbytta ihop med bord och stolar
och på detta sätt kan man minska myrbeståndet då de fått del av
innehållet i Whiskey flaskan som gjort ett helt var runt månen. Som alla
vet så drunknar 9 av 10 som har alkohol i blodet.
Ett kärlekskrankt sjöodjur (simmande huggorm) ställde in siktet på
skepparen på Allena då han tog en simtur. Varningssignaler ljöd från
besättningen på Sille vilket resulterade i att skepparen sprang på vattnet
och upp i båten. Tur att skepparinnan redan befann sig i båten!

Klubbholmen
2014 är har det gått 22 år sedan båtklubben började arrendera ön Lindskär. 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.
Under våren 2014 har bryggan sedvanligt oljats in samt att en årlig städning har
skett på holmen.
Ungdomsverksamhet
Under år 2014 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. Två av
våra
jollar
finns
tillgängliga
på
vår
klubbholme
Lindskär.
Under
semestermånaden användes jollarna flitigt av ungdomar samtidigt som Palle
lärde ut knep att kunna segla med jollarna.
Utbildning
Under Allhelgonahelgen närmare bestämt den 1 – 2 november genomfördes en
båtmekanikerkurs i båtklubbens regi. Lärare för kursen denna gång var
Alexander Johansson. Senast en sådan kurs anordnades i båtklubbens regi var
någon gång i slutet på 1990-talet. Till kursen anmälde det sig 12 personer som
sedan fick lära sig lite mera om motors detaljer, el-systemet och tekniska system
såsom båtvärmare och gasolsystem mm.
Kursen avslutades sedan med examination, där alla deltagare fick visa upp sina
nuvunna kunskaper. Christer Falk som är Nämnden för båtlivsutbildnings (NFB)
förhörsförrättare för båtmekaniker var mycket nöjd med resultatet, varvid han
kunde klistra in och stämpla ett sigill ”båtmekaniker” i alla deltagares
intygsböcker.
Vimplar
Vimplar finns i lager. Priset är 125.-. Om Du vill köpa en vimpel kan Du höra av
dig till klubben kassör Mia.
Sammanfattning
Vi vill från styrelsen 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.
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Styrelse, revisorer och övriga funktionärer
Styrelsen har under året haft följande sammansättning:
Ordinarie ledamöter
Lena J Falk
Lars-Göran Nyström
Malin Thyni
Maria Falk
Annette Backner
Claes Alvering
Paul Hellrin

Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Suppleant
Suppleant

Revisor
Gunilla Törnqvist
Göran Backner

ordinarie
ordinarie

Teknikombud
Göran Backner
Lars Törnqvist

Försäkringsombud
Jörgen Tinnerholm

Utbildningsansvarig
Alexander Johansson
Klubbholmeansvarig
Styrelsen

Miljöombud
Magnus Öhrn (ständigt vald)

Ungdomsansvarig
Paul Hellrin

Kappseglingskommitté
Claes Alvering
Stefan Berlin

Sjösäkerhet
Christer Falk
Valberedning
Alexander Johansson
Anders Karlsson
Sammanträden
Styrelsen har under året haft 4 sammanträden.
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Resultatutfall 2014
Årets intäkter uppgår till 36.575:00 (fg.år. 32.031:00)
Årets resultat uppgår till +3.233:00 (fg.år -15.050).
Det egna kapitalet uppgår därefter till 22.691:26 (fg.år 19.458:26).
Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till nedan intagna
resultat- och balansräkning.

Norrköping den 10 mars 2014

Lena J Falk
Ordförande

Maria Falk
Kassör

Lars-Göran Nyström
Vice ordförande

Annette Backner
Ledamot

Claes Alvering
Suppleant

Paul Hellrin
Ledamot
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Stegeborgs båtklubb
Resultaträkning
Intäkter
Medlemsintäkter
Lotteri, tipspromenad
Banner Svenska Sjö
Lova-Bidrag
Övriga intäkter
Summa intäkter

2014

2013

36.300:00
0
0
0
275:00
36.575:00

31.900:00
0
0
0
131:00
32.031:00

6.030:00
1.751:00
836:00
8.671:00

6.375:00
1.751:00
836:00
8.962:00

Varulager
Vimplar
Klisterdekaler
Halsband
Summa varulager
Kostnader
Lindskär hyra
Lindskär material
Reseersättning
Underskott bussresa båtmässa
Styrelsearvode
Kontorsmaterial, porto osv.
Hemsidan
Representation o gåvor, inkl
avtackning
Gåva Sjöräddningssällskapet
Arkösund
Medlems avg. ÖBF
Div. möten
Postgiro avgifter
Fest inkl lokalhyra
Sv. Fyrsällskapet
Övr. Kostnader
Summa kostnader

3.800:00
730:00
0
0
4.500:00
3.251:00
1.428:00
500:00

3.700:00
16.522:00
0
0
4.500:00
1.107:00
1.428:00
160:00

2.000:00

2.500:00

12.610:00
0
1.113:00
2.300:00
250:00
830:00
33.342:00

13.480:00
0
1.113:50
2.311:00
250:00
980:00
47.081:00

3.233:00

-15.050:00

Resultat
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Ränteintäkter

0:00

0:00

3.233:00

-15.050:95

2014

2013

356:70

356:70

13.717:56

10.139:56

8.617:00

8.962:00

22.691:26

19.458:26

0:00
22.691:26

0:00
19.458:26

22.691:26

19.458:26

Årets resultat

Balansräkning
Tillgångar
Kassa
Postgiro
Varulager
Summa tillgångar

Skulder och eget kapital
Skulder
Eget kapital
Summa skulder och eget
kapital
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Revisionsberättelse
För
Stegeborgs båtklubb

Undertecknade revisorer avger härmed berättelse för år 2014.
Vi har granskat föreningens räkenskaper samt styrelsens förvaltning av
tillgångarna.
Då någon anledning till anmärkning inte föreligger före slår vi:
- att årets resultat, en vinst på 3.233:00 balanseras i 2015 års
räkenskaper.
- att ordförande och övriga styrelseledamöter beviljas ansvarsfrihet för
gångna verksamhetsåret.

Norrköping 10 mars 2015

Gunilla Törnqvist

Göran Backner
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