
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
Kallelse till årsmöte 

Torsdagen den 28 februari, klockan 18.30 
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Ordföranden har ordet 
 
Vid skrivande stund är jul & nyår 
passerat så jag får börja med att önska 
alla en god fortsättning och ett riktigt 
bra båtår! 
 
De flesta båtarna står nu väl inklädda 
och förhoppningsvis väl ompysslade 
inför kommande säsong. 
 
Det har nu passerat ytterligare ett år, 
det 61:a i ordningen & ett något 
omtumlande sådant! 
Det började med en rejäl vinter, så 
is/snörik att vi beslutade skjuta upp 
sjösättningen en vecka. 
 
Båtklubbs året inleddes med ett 
årsmöte den 15 februari, den 24/2 var 
det en pimpelfiskehappening med 
korvgrillning och allt, kul inslag som 
fick vintern att skynda sig lite.  
Plötsligt var det dags för vårmöte vilket 
hölls den 3/5. Lördagen 5/5 fick vi 
äntligen sjösätta våra båtar! Den 
avlöpte väl i vanlig ordning, med 
ankrace och en otrolig fest på det! 
Och vilken fantastisk sommar, härligt! 
HBF´s planerade klubbdag blev 
uppskjuten från försommaren till 

sensommaren, den blev av den 2/9 
istället, det sena datumet kanske 
bidrog till att det inte kom så mycket 
folk trots att sjöräddning var här och 
visade upp sig! Sjöräddningen passade 
även på att tvätta båten Arizona i 
båttvätten. I övrigt var det en fin dag 
och det bjöds på korv och jollesegling 
bl.a. och jag tror att de som var där 
uppskattade dagen!  
Dagen innan genomförde vi årets 
eskadersegling. Lite mer om det samt 
bilder finns senare i numret. 
 
Under juli månad hade vi Jollesegling i 
vanlig ordning, alltid lika uppskattad 
och riktigt roligt att se både nya och 
gamla seglare. Vi upprepade succé-
avslutningen med segling till branthäll 
för korvgrillning och diplom-
utdelning! 
 
Tyvärr hände det även mindre roliga 
händelser under sommaren som ledde 
till att vår ordförande, klubbmästare 
och festkommitté avgick. Mycket 
tråkigt tycker jag men tänker inte orda 
något mer om det här utan vill hellre 
blicka framåt.  
 
Den 27/9 var vi framme vid höstmöte 
och den 29/9 var vi framme vid den 
gemensamma upptagningen. 
 
Tror dem flesta kan se tillbaka på en 
fin sommar med förhoppningsvis 
mycket båtåka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jag önskar er alla en god fortsättning 
på det nya året. 
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Nu är vi framme vid årets julbord för 
förtroendevalda i klubben som 
genomfördes den 30/11 för drygt 20 
glada funktionärer, i år med personlig 
guidning av Flodberg från Trollharen 
fisk. Det drogs visst en och annan 
fräckis med!  
 
Vi avslutade året med luciafika den 
13/12. Alltid lika uppskattat och vi 
räknade in drygt ett 40-tal gäster innan 
kvällen var till ända!  
 
Utöver detta har fixats med golvet i 
klubbhuset, västra området grusats 
upp samt en rad andra förbättringar 
både ute och inne. Det har även gåtts 
nattvakt i ur & skur.  
 
Styrelsen har i stadgeenlig anda haft 
möten, gått på kurser i bl.a. bas K. Det 
pågår ett ganska omfattande arbete att 
samordna våra register till ett gemen-
samt fungerande. 
 
Ekonomin är fortsatt god, vi är inte 
klara med bokslutet än men 2018 har 
gått plus. 
 
Mitt i allt har det väl inte undgått 
någon att vi behöver fler funktionärer i 
styrelsen och kommittéerna!  
 

 
Vår vackra båtklubb! 

 

Jag får avsluta med att tacka Lars som 
under sommaren haft en anställning 
som vaktmästare samt alla andra 
förtroendevalda eller icke 
förtroendevalda som bidragit till 
klubben på något sätt. Utan er 
fungerar inte klubben och ni är 
hedervärda! 
 
Ses på årsmötet den 28 februari. 
 
Er tillgivne Tf. ordförande  
/Stefan Nilsson  
 
 
 

 
Vy från nattvaktspass 

 

 
Grusning av västra området 
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     Bilder från årets eskader 
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Val 2019 
 
Vi är en ideell förening. Desto fler som 
engagerar sig, hjälper varandra, 
kommer med nya idéer och förslag för 
att utveckla båtklubben och hjälpa till 
med det vardagliga arbetet ju bättre 
blir vi.  
Vill du vara med i hamn och varv, 
ungdoms, festkommittén eller någon 
annan uppgift så är alla välkomna att 
bidra. 
  
Några exempel på̊ lediga områden / 
platser inför säsongen 2019: 
 
Ordförande – Leda och delegera 
uppgifter i styrelsen samt att vara 
klubbens ansikte utåt.  
 
Klubbmästare – Som klubbmästare 
har du hand om allt det praktiska runt 
klubbhuset inklusive uthyrning.  
 
Hamn- och varvskommitté́ – Ansvarar 
över vårt område/anläggning mer 
praktiskt. Underhåll och utveckling 
samt ansvarar över våra slip- 
kaj/byggplatser.  
 
Ungdomskommitté́ – Här arbetar du 
med att försöka få in barn och 
ungdomar i båtliv och föreningen. En 
mycket omtyckt aktivitet har varit den 
årliga jolleseglingen.  
 
Aktivitets- och festkommitté́ – Tar 
fram idéer och utför aktiviteter som 
binder samman klubbens medlem- 
mar. Några exempel är sjösättningsfest, 
eskader och luciafika.  
 
 
 
 

Förutom förtroendevalda i klubben 
söker vi någon som kan ta över 
ansvaret för upptagning/sjösättning. 
Denna post ligger utanför klubbens 
verksamhet. Alla kontaktuppgifter och 
dokumentation finns för enkelt 
övertagande.  
 
Låter detta intressant eller vill veta 
mer? Kontakta Olov Måhlen i val-
beredningen: 076-225 54 38 
 
Tillsammans når vi bättre resultat inför 
framtiden.  
 

 
 
Båttvätten 
 
Säsongen 2018 tvättade vi 330 båtar, en 
liten ökning och det bästa resultatet 
hittills. Bra att så många tänker på 
miljön. 
 

 
 
Reklamvägg 
 
Under 2018 sattes en reklamvägg upp 
på gaveln till båthall 1. Vi har kommit 
en bra bit på väg. Just nu har vi 10 st. 
sponsorer som vill synas och samtidigt 
hjälpa klubben. Vill du synas på vår 
reklamvägg? Kontakta Björn Bergman: 
070 – 913 61 55 
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Våra gäster 
 
Totalt har vi haft 844 nätter med 
husbilar, husvagnar och båtar. Jämfört 
med föregående år är det en liten 
minskning men med en ungefär 
likvärdig inkomst till klubben pga. 
avgiftshöjningen inför säsongen. 
 

 
 
Vakthållning 
 
Tack till alla medlemmar som gör 
vakthållningen möjlig. Under 2018 har 
vi inte haft någon stöld på området. Vi 
får anse att några års vakthållning ger 
resultat och att vi fortsätter med detta 
även under 2019. 
 
Som tidigare finns möjligheten att 
välja t.o.m. den 31 mars. Listor för 
bokning finns på årsmötet den 28 
februari. Därefter sker statisk 
fördelning. 
 
Har man inte möjlighet att gå sitt 
vaktpass får man kontakta vaktpoolen. 
Namn och tel.nr finns på hemsidan. 
Uteblivet vaktpass debiteras med 
1.000:- Dessutom tilldelas man ett nytt 
vaktpass. Vakthållning skall ske även 
om klubbhuset är uthyrt. Man kan då 
hålla till i köket på nedre botten. 
 

 
 
Eskader 
 
Den årliga eskadern ägde rum den 1/9. 
I strålande solsken slog ca 16 båtar 
följe i en eskader genom delar av vår 

vackra skärgård. Vi förtöjde vid Enskär 
där festkommittén bjöd in till roliga 
lekar och vi fick dela både skratt och 
en gemensam lunch på stranden. 
Många badade sedan bastu och 
badtunna såväl innan som efter 
mörkrets antåg. Mot kvällningen 
tändes grillarna och utmynnade i en 
härlig middag i vackert utsmyckat 
partytält. Till tonerna av Maggan 
Thimper sköna stämma som underhöll 
och inbjöd till spontandans gjordes 
kvällen till en minnesvärd upplevelse. 
Dagen efter var många trötta men 
glada och fortsatte njuta i solen på 
förmiddagen innan båtarna med sina 
besättningar åter styrde kosan mot 
hemmahamn. 
 

 
 
HBFs klubbdag 
 
Hälsinglands båtförbund anordnade 
den 2 september en klubbdag i 
samarbete med våran klubb. Arizona 
passade på att tvätta båten. Det bjöds 
på korv. 
 

 
 

Upptagning 
 
Den 29 september var det upptagning, 
som gick bra tack vara alla som 
samarbetade. Tack till Kjell och 
Lisbeth för att de höll i ”tåtarna” Även 
ett stort tack till festkommittén för 
sopplunchen som klubben bjöd på. 
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 Hemsida / Internet 
 
För att minska jobb och kostnader för 
klubben så sker kommunikation i 
första hand via epost, hemsida och 
Facebook. Vi saknar fortfarande en hel 
del epostadresser samt att vi har ett 
flertal medlemmar som bytt epost-
adress utan att meddela klubben. Vi 
vore mycket tacksamma om de som 
inte får information från oss via e-post 
skickar in sin epostadress till: 
kontakt@sandarnebatklubb.se 
 
Under 2019 hade vi 9.732 unika 
besökare på vår hemsida vilket är en 
ökning med 26% mot 2017. På 
Facebook har vi idag 374 följare. Gå 
gärna in och gilla vår sida om du inte 
redan gjort det. 
 

 
 
Aktiviteter/medlemsmöten 
 
Följande planeras 2019. Håll utkik på 
hemsidan! 
Kompletteringar/förändringar kan ske 
när nya funktionärer finns på plats. 
 

• Årsmöte - 28/2 
• Vårmöte - 2/5 
• Sjösättning - 4/5 
• Jollesegling – återkommer om 

tid 
• Höstmöte - 26/9 
• Upptagning - 28/9 
• Årsmöte 2020 – 20/2 

 

 
HBFs klubbdag 
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