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Ordföranden har ordet 

Ja, då skall det snart vara slut på mitt ordförandeskap i 
klubben. Så sa jag också förra året men blev mot ett arvode 
”kvarhållen” ytterligare ett år. Denna gång står jag fast vid mitt 
beslut och ställer inte upp till omval vid årsmötet. Jag har av 
valberedningen blivit tillfrågad om jag kan sitta med i styrelsen 
ett år som suppleant och har svarat ja. Tanken med att jag, som 
avdankad ordförande, sitter med i styrelsen, är främst för att 
kunna bidra med kunskaps-/erfarenhetsöverföring. 

Denna inledning för osökt tankarna över till valberedningens förslag till funktionärsposter. 
Förslaget redovisas på annan plats här i medlemsbladet. Ett flertal funktionärer meddelade 
valberedningen att de inte ställer upp till omval. Ur styrelsen meddelade ordförande, vice 
ordförande, sekreterare, kassör och Chefen Hamn och Varv, (halva styrelsen), att de inte är 
tillgängliga för ytterligare en period. Valberedningen har gjort ett utomordentligt arbete och 
har lyckats fylla luckorna i styrelse och resp. kommitté, utom på två poster, Ordförande och 
Chef Hamn och Varv. För posten som Chef Hamn och Varv finns två medlemmar som lovat 
att någon av dem ställer upp som Chef Hamn och Varv men inte direkt. De vill först följa 
arbetet i styrelsen och verksamheten inom Hamn och Varv innan någon av dem tar fulla 
ansvaret och blir Chef Hamn och Varv. Nuvarande Chef Hamn och Varv, Bernt-Åke, har lovat 
att förlänga sitt chefskap till längst midsommar, för att därefter lämna över chefskapet och 
bli ledamot i Hamn och Varv. Därför står Bernt-Åke att väljas som Chef Hamn och Varv på 
valberedningens lista. 

Även detta år har valberedningen inte funnit någon bland våra 330 fullbetalande 
medlemmar som vill axla ordförandeposten. Det här är allvarligt för klubben. Man kan likna 
det med ett företag som står utan VD. Jag säger inte att valberedningen inte vänt på alla 
stenar, de har gjort vad som stått i deras makt för att hitta någon som är villig att bli 
ordförande, men går bet. Vi måste ställa oss frågan, varför det inte finns någon som vill bli 
ordförande: 

• För mycket ansvar 
• För hög arbetsbelastning 
• För utsatt position 
• För bunden till tid och rum 

Detta är kanske några förklaringar till varför klubben kommer att stå utan ordförande den 11 
februari. Nya styrelsen måste på något sätt lösa ordförande frågan, men hur vet jag inte i 
dagsläget. Lägga ut ordförande uppgifter solidariskt på övriga styrelsemedlemmar, rotera på 
ordförandeposten, är kanske några idéer, men ingen av dem är bra. Förutsätter också att 
styrelsemedlemmarna tar på sig ytterligare uppgifter, vilket kanske alla inte har möjlighet 
till. 

   



Så ni som läser detta fundera ett varv till om inte någon av er kan träda in som ordförande 
för en klubb med: 

• Gott renommé 
• God ekonomi 
• En bra medlemskår 

Vid förra årsmötet beslutades att tillsätta en arbetsgrupp för att se över vad som behöver 
förändras för att rekryteringen till funktionärsposter skall underlättas. Uppdraget att leda 
gruppen gick till Jan-Erik Flinck. Arbetet kommer att redovisas vid årsmötet och jag vet att 
man diskuterat frågor som arvoden kontra ideellt arbete. Likaså hur man skall minska 
belastningen på funktionärerna.   

En väg för att minska arbetsbelastningen, som diskuterats inom styrelsen och även inom 
valberedningen, är att anställa en vaktmästare tillika kanslist. Vi vet väl alla hur det var förra 
sommaren när vi inte längre hade personal ur resurscentrum till vår hjälp för att sköta 
vaktmästarsysslorna.  En kanslist kommer också att minska belastningen för klubbens 
funktionärer, främst för styrelsen, där mycket tidskrävande rutinarbete kan utföras av 
nämnda person. Frågan kommer att behandlas på årsmötet. 

Sist vill jag också flagga för att styrelsen vid årsmötet, eventuellt kommer med förslag om 
höjning av någon eller några avgifter. Under mina 7 år som ordförande har vi genomfört en 
avgiftshöjning. Det var för att skapa en bryggfond där vi bygger upp kapital för kommande 
byte av bryggor. I medeltal höjde vi avgiften för kajplats med 150 kr.  Så sett ur det 
perspektivet och med alla förbättringar som gjorts inom hamn- och varvsområdet så kanske 
en avgiftshöjning kan vara befogat för att möta kostnaden för en kanslist/vaktmästare och 
eventuella framtida funktionärsarvoden. 

Vill bara avsluta med att tacka för mig efter sjuårigt ordförandeskap som har varit mycket 
stimulerande, trevligt, lärorikt om än ibland lite mycket att göra. Jag lyfter på hatten, bugar 
mig och tackar er alla medlemmar, för att ni på ett förtjänstfullt sätt hjälp mig att utveckla 
klubben till vad den är idag. Superlativen ”haglar” över klubben när man talar med 
utomstående besökare, men även med fackfolk inom sjölivet. 

Jag känner mig stolt, tack än en gång! 

 

Christer 

 

 



Förslag till årsprogram 2016/17 

Årsmöte, torsdagen den 11 februari 2016, klockan 18.30. 

Vårmöte, torsdagen den 28 april, klockan 18.30 

Sjösättning, lördagen den 30 april, klockan 09.00 

Höstmöte, torsdagen den 29 september, klockan 18.30 

Upptagning, lördagen den 1 oktober, klockan 09.00 

Invintring, lördagen den 22 oktober, klockan 09.00 

Årsmöte, torsdagen den 16 februari 2017, klockan 18.30 

  

Arbetskvällar: 

Arbetskväll 1  måndag 25 april 17.30–20.00 
Arbetskväll 2  tisdag 26 april  17.30–20.00 
 
Arbetskväll 3  måndag 2 maj  17.30–20.00 
Arbetskväll 4  tisdag 3 maj  17.30–20.00 

Arbetskväll 5  måndag 9 maj  17.30–20.00 
Arbetskväll 6  tisdag 10 maj  17.30–20.00 
 
Arbetskväll 7  måndag 16 maj 17.30–20.00 
Arbetskväll 8  tisdag 17 maj  17.30–20.00 

Arbetskväll 9  måndag 23 maj 17.30–20.00 
Arbetskväll 10  tisdag 24 maj  17.30–20.00 
 
Arbetskväll 11  måndag 30 maj 17.30–20.00 
Arbetskväll 12  tisdag 31 maj  17.30–20.00 

Arbetskväll 13  tisdag 7 juni  17.30–20.00 
 
Arbetskväll 14  måndag 13 juni 17.30–20.00 
Arbetskväll 15  tisdag 14 juni  17.30–20.00 



Båtbottentvätt 
Planeringen för båtbottentvätten fortskrider planenligt. Ett preliminärt hyresavtal med 
kommunen är tecknat. Det vi väntar på innan slutligt avtal kan tecknas är godkännande av 
Bygg- och miljönämnden så att båtar som målats med biocidfärg, (giftig färg), föregående 
säsong, (eller tidigare), kan tvättas, samt hanteringen av miljöfarligt avfall. Räknar med att vi 
får nämndens svar/beslut i slutet av denna månad. 

Muddringen för att erhålla tillräckligt djup är genomförd och två bryggsektioner har beställts 
vid Söderhamns Resurscentrum, (blir samma typ av brygga som brygga 2 och 6). Att förankra 
bryggan samt att dra fram vatten och el genomförs under vårens arbetskvällar. Tvätten är 
tänkt att levereras i slutet av maj/början juni. Båtbottentvätten bör vara installerad och 
provkörd så att tvättning kan påbörjas runt midsommar. Den tvätt som vi kommer att hyra 
av kommunen är av typ BoatWasher Swede 400 Float. 

Erfarenheten från tvättning visar att man bör tvätta båten två ggr/säsong. Första gången när 
havstulpanerna börjar sätta sig och andra i samband med upptagning. Det blir ingen 
självbetjäning för tvätt utan själva tvättningen sköts av utbildade medlemmar i klubben. 
Med tvätten får vi också ett bokningssystem där man får boka tvättider.  

Sune Wall kommer att vara en av våra medlemmar som sköter tvätten. Han har varit med 
från början vid planering m.m. och är den som är insatt i det tekniska. Klubben söker 
ytterligare en medlem som kan tänka sig att åta sig uppdraget som ”tvättmästare” med allt 
vad det innebär. I driftkostnaderna för tvätten finns ett arvode inplanerat. Intresserad, 
kontakta Sune för mer information (Telefon 070 3561551). 

Om ni tänker på havsmiljön, att förbättra klubben ekonomi samt ogillar att ligga under båten 
och skrapa/måla giftfärg, så planera för att utnyttja tvätten. Priset för en tvätt är inte 
fastlagt, men troligtvis kommer det i början att vara ett introduktionspris som hamnar runt 
350- 450 kr/tvätt.  

 

Ni som avser utnyttja tvätten kommande säsong, kom ihåg att inte 
måla båten med biocidfärg. 
 

 

 

 



Här nedan kan vi se exempel på hur en båtbottentvätt kan se ut i drift. I samarbete 
med Söderhamns kommun är planen att båtklubben har båtbottentvätten i drift 
under senvåren/sommaren 2016. 

 
 

 
 

 



SANDARNE BÅTKLUBB 
Valberedningen 

            VAL 2016 

Valberedningen föreslår att följande kandidater väljs vid klubbens årsmöte 2016. 

STYRELSE 
Ordförande  1 år  Inget förslag 
Vice ordförande 2 år Jan-Erik Flink, nyval 
Kassör  2 år Malin Persson, nyval 
Sekreterare  2 år Stefan Granlund, nyval 
Vice sekreterare 1 år Eva Lithner, fyllnadsval 
Chef Hamn och varv (2 år) Bernt-Åke Enberg, omval 
Suppleant  1 år Henrik Jernberg, omval 
Suppleant  1 år Christer Björs, nyval 
HAMN- OCH VARVSKOMMITTÉ 
Varvsansvarig  2 år Roger Olsson, nyval 
Ledamot  2 år Micke Fredriksson, omval 
Ledamot  2 år Micke Hjalmarsson, omval 
Ledamot  2 år Sune Wall, omval 
Ledamot  1 år Stefan Persson, fyllnadsval 
Gästhamn 
Vice gästhamnsvärd 2 år Ivan Ovcar, omval 
UNGDOMSKOMMITTÉ 
Ledamot  2 år Stefan Nilsson, omval 
REVISION 
Revisor  2 år Anders Hansson, omval 
FESTKOMMITTÉ 
Ledamot  2 år Jessica Hansson, nyval 
Ledamot  2 år Malin Persson, omval 
VAKTTJÄNST, ny 
Vaktsamordnare 2 år Stefan Hedman, nyval 
Biträdande vaktsamordnare 1 år Johan Svensk, nyval 
VALBEREDNING 
Sammankallande 1 år Inget förslag 
Ledamot  1 år Inget förslag 
Ledamot  1 år Inget förslag 
Suppleant  1 år Inget förslag 
  

Sandarne den 12 januari 2016 
 
Olov Måhlén  Anders Torén  Ivan Ovcar                          Malin Persson 

 



 

 

 

Under våren kommer en Förarbeviskurs att hållas i 
båtklubbens regi. Kursen kommer att starta i februari och 

vara klar i slutet av april. Det blir 10 träffar plus 
examination. Max 15 st. deltagare. Kostnaden beror på 
antalet anmälda men hamnar på cirka 800-1 000 kr per 
deltagare inkl. kurslitteratur. Kostnad för examination 

tillkommer. För mer information, kontakta Stefan Granlund 
på informationansvarig@sandarnebatklubb.se eller 

0705310099. 

 

Hedersmedlemmar 

Styrelsen vill uppmärksamma följande personer som blir 
Hedersmedlemmar 2016! 

Sven Harald Karlsson Lars-Erik Bergström 
 


