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Stenö båtklubbsStenö båtklubbsStenö båtklubbsStenö båtklubbs    

årliga 

GRILLFEST 
Lördagen den 17 juli kl 18.00 

 

Musikunderhållning med 

LenehLenehLenehLeneh    
från Grimskär 

 

Klubben bjuder som vanligt  

på grillglöd och kaffe. 
 

Välkommen!Välkommen!Välkommen!Välkommen!    

Saltstänk 
Medlemsblad för Stenö båtklubb nummer 2, april 2010 

ARBETSHELGER 2010 
 

8-9 maj 
15-16 maj 

9-10 oktober 
16 oktober 

Arbete 9.00−15.00 

Arbetsplikt 12 timmar/ båtplats eller 500 kr/år 
 

Styrelsen har beslutat att inbetalningskort på avgiften 
500:-kommer fortsättningsvis att skickas ut efter sista 
arbetshelgen för hösten. 
 
OBS! Du som kommer på klubben och jobbar se till att 
dina timmar registreras av arbetsledaren och att det blir 
rätt namn noterat. 
 

Styrelsen 2010 

Så var det dags igen, för ett salt stänk från havet och Stenö båtklubb. Snön har äntligen gett vika och för-
svunnit ner i marken. Kanske många redan har börjat se om sina båtar, andra är på gång, för nu går det 
som vanligt fort tills den härliga skärgårdssäsongen är i full blom. 

       Vårens första arbetshelg den 17/4-18/4 blev vi tvungna att ställa in, med anledning av att det låg 
för mycket snö kvar på klubbområdet. Vem kunde ana i december när vi bestämde dessa arbetshelger att 
vi skulle få en "sån här vinter"? Men nu kommer våren med stormsteg, så väl mött på helgerna i maj i stäl-
let.  

 Detta andra nummer för året innehåller som vanligt årsmötesprotokoll och ekonomiska berättelser, 
samt verksamhetsberättelse för 2009. Även nyttig information om praktiska frågor i samband med om-
byggnaden om rampen finns med. 

 Och läs noga det som hamnkapten har att säga!  

 Avslutar med ett par ord på vägen, förlåt, vågen: 

  ”Om man inte vet vilken hamn man söker, är ingen vind den rätta.” 

  ”Sjömannen ber inte om medvind  - han lär sig segla!” 
 

God sommar önskar SBK:s styrelse och  

redaktören    
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HAMNKAPTEN HAR ORDET 
Hej och välkommen till en ny båtsommar. Vintern 
har varit hård med mycket snö. Har plogat ca.50 
timmar. 

 

Viktigt att tänka på 

• Kom ihåg att alla förtöjningar måste vara 
fjädrande. Detta för att skydda bryggor och 
era båtar. Det kan blåsa ordentligt här. 

• Båtar skall vara ute ur hangaren 24/5. 

• Bilar kan ställas in 28/5. 

 

Båtvagnar 

Vi har ett problem med uppställning av tomma 
båtvagnar på området. Detta måste vi hjälpas åt 
att lösa i sommar. Vi har tänkt oss följande med 
början längst in mot staketet:  
 

Varannan vagn står med bakändan mot staketet 
och varannan med dragstången inåt, samt en gata 
mellan raderna. 

OBS! Kom ihåg att alla vagnar skall vara 
märkta med ägarens namn och telefon-
nummer. 

Alltför många saknar fortfarande denna märkning. 

 

Tveka inte att ta kontakt med oss i husvagnen när 
Ni ställer ifrån er vagnen så hjälper vi Er. 

 

Slutligen önskar vi Er en trevlig sommar  
med mycket sol och varma dagar. 
 

 

Anders  och Margot  
Hamnkapten respektive stugfogde 
 

 

 

Telefon till hamnkapten Anders Dahlqvist: 

070-5373212 

 

 

Om du har flyttat, kom ihåg att anmäla din 
nya adress till kassör Margot Byström. 

Se telefonlista sista sidan alternativt mejla till 

bystrom.stenobatklubb@soderhamn.com 

 

Notera att vi har ny hemsida med adress: 
 

www.stenobatklubb.se 

Arbetet med ombyggnationen kommer att 
påbörjas 5 juli och rampen blir avstängd i c:a 
två veckor i samband med detta. 
 Under byggtiden kan eventuell sjösättning 
ordnas med lyfthjälp av arbetspråmen men 
vi räknar med att de flesta båtarna är i sjön 
vid den tidpunkten. 
  
Rampen kommer att bli både djupare och 
bredare. Kajsidorna av timmerstomme kom-
mer att beklädas med furuplank och det blir 

ett nytt trädäck runt om. Dessutom kommer 
botten att bli belagd med nya större betong-
plattor. 
  
Några båtplatser vid brygga C och bilparker-
ingar utefter staketet närmast rampen kom-
mer att få utrymmas inför att arbetet påbör-
jas. Hamnkapten meddelar vilka som blir be-
rörda. 
 

Styrelsen 

Ombyggnad av rampen 2010 
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 Protokoll fört vid årsmöte med Stenö Båtklubb 2010-03-18 
 

§ 1  Mötet öppnades av styrelseordförande Lars-Åke Thorsén.  
 

§ 2  Mötets behöriga utlysande godkändes. 
 

§ 3 Upprättad dagordning godkändes. 
 

§ 4 Till årsmötesordförande valdes Lars-Åke Thorsén. 
 

§ 5 Till årsmötessekreterare valdes Monica Damström. 
 

§ 6 Till att justera dagens protokoll och tillika rösträknare valdes Olle Eriksson och Roland Hultqvist.  
 

§ 7 Klubbens års- och verksamhetsberättelse föredrogs av ordföranden.  
 

§ 8 Revisorernas berättelse föredrogs. 
 

§ 9 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009. 
 

§ 10 Val av styrelseledamöter och funktionärer 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 11 Fastställande av avgifter och arvoden 
 Styrelsen föreslår oförändrade avgifter för 2010 men höjning av avgift till arbetsplikten (12 tim/år/båtplats) från  
 400 kr till 500 kr, årsmötet godkänner detta.  Angående arbetsplikten kommer faktura i fortsättningen att skickas ut 
 i oktober varje år efter avslutad säsong. 
 

§ 12 Motion  
 En motion har inkommit från Nils Forsberg angående uppförande av elektriska grindar till klubbområdet, se bilaga. 
  Styrelsen yrkar avslag på motionen då kostnaden kommer att uppgå till minst 60.000:-plus kostnader för alla ev. 
 driftstörningar som kommer att uppstå, det är även en ansvarsfråga. Klubben får också kostnader pga att grindarna 
 är besiktningspliktiga. Årsmötet beslutade enligt styrelsens yrkande.  
 

§ 13 Övriga frågor 
 Ny hemsida för klubben www.stenobatklubb.se Roland Hultqvist meddelar att det redan finns mycket att hitta på  
 hemsidan. 
 Rampen: Ramparbetsgruppen har jobbat fram ett bra förslag. Fr. o. m. den 5 juli stängs rampen av och arbetet  
 beräknas ta c:a 2 veckor. Rampen blir djupare, bredare och försedd med ett trädäck. Gjutning av bottenplattor  
 kommer att utföras av gymnasieskolans bygglinje som projektarbete. Kostnad enligt offert från Frakt o Kusttjänst 
 193 200 kr. Några båtplatser vid brygga C och bilparkeringar utefter staketet närmast rampen kommer att få  
 utrymmas inför att arbetet påbörjas. Hamnkapten meddelar vilka som blir berörda. Bojsänket (bryggförtöjning) som 
 ligger utanför brygga C och som flera har kört på, kommer att åtgärdas i samband med ramparbetet. 
 Prickutsättning Lötviken Roland Hultqvist/Lars-Åke Thorsén informerar att kommunen via skärgårds- 
 samordnare Henrik Olsson har övertagit 8 prickar som klubben tidigare har skött om mellan Stenskär 
 och båtklubben. Henrik Olsson har meddelat Sjöfartsverket att det numera är kommun som bär ansvaret 
 för detta. 
    

§ 14 Avslutning 
 Ordföranden Lars-Åke Thorsén tackar för visat intresse och mötet avslutas med kaffe och smörgåstårta. 

 
 Söderhamn den 18 mars 2010 
  
   __________________________    _________________________ 

   Lars-Åke Thorsén, ordförande    Monica Damström, sekreterare 
 

   Roland Hultqvist, justerare     Olle Eriksson, justerare 

vice ordförande   2 år  Hans-Ove Lindberg  
kassör     2 år   Margot Byström  
ordinarie ledamot  1 år  Ann-Marie Dahlberg (fyllnadsval)  
hamnkapten   2 år  Anders Dahlqvist  
vice arbetsledare  2 år  Hans Weilefors  
Miljöombud   2 år  Ann-Marie Dahlberg 
revisorer    1 år  Britta Hultqvist, Göran Bratt 
revisorssuppleant  1 år  Allan Wedin 
valberedning   1 år  Anders Almgren, Sören Larsson och Annika Lantz 
redaktör Saltstänk  1 år  Marie Sundberg 
materialförvaltare  1 år  S-Å Damström, Hans Weilefors 
stugfogde    1 år  Margot Folkesson 
IT-ansvarig    1 år  Marie Sundberg 
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• Sju protokollförda styrelsemöten har hållits. 

 

• Ordföranden och kassören har deltagit i HBF:s  
  årsmöte 

 

• Nytt tak har lagts på äldsta klubbhuset. 
 

• Gästparkeringen har utökats och belagts med 
fiberduk och singel. 

 

• Buskröjning har gjorts utanför staketet vid 
äldsta klubbhuset. 

 

• Underhållsmålning av byggnaderna. 
 

• Införskaffat vagn till arbetspråmen. 
 

• Ramparbetsgruppens arbete har resulterat i 
beslut om ombyggnad. 

 

• Belysningsmasten omgjord till en lampa på 
lägre   höjd. 

 

 

• Traditionsenliga grillkvällen samlade ca 50 per-
soner som grillade och njöt av musikunderhåll-
ning som framfördes av Marie Sundberg med 
flera. Lotteri med vinster skänkta av Åker-
ströms, Östlins Fiskrökeri, Åsbacka Trädgård, 
Forsells Bygg & Marin, Tools-IMA, Georgs Ma-
rin, Maskin Center, ICA Nyplan, Stenö Värds-
hus, Båthuset, ICA Qvantum och Raoul Kull-
berg. 

 

• Medlemskap i SSRS, Livbojen Söderhamn samt 
Jungfrukusten. 

 

• Utprickningen i Lötviken övertagits av kommu-
nen. 

 

• Elva nya medlemmar, fem har begärt utträde, 
medlemsantalet 253 st vid årets slut. 

 

• 40 (37) medlemmar har deltagit i arbete, varav 
34 (27) har utfört full arbetsplikt eller mer, 
totalt 623 (515) arbetstimmar 

 
 
 

Lars-Åke Thorsén 
Ordförande SBK 

 

telefonlista 2010 
 

               Bostaden   Stugan    Mobil 
 Ordförande   Lars-Åke Thorsén    0270 174 73         070 557 74 73 

 Vice ordf   Hans-Ove Lindberg    0270 187 70   0270 612 90   073 046 94 55 

 Kassör   Margot Byström     0270 164 78         070 412 38 65 

 Sekreterare  Monica Damström    0270 28 73 10  0270 604 83   073 021 67 04 

 Ledamot   Ann-Marie Dahlberg    0270 611 30         070 274 50 40  

 Hamnkapten  Anders Dahlqvist     0270 609 02         070 537 32 12 

 Vice hamnkapt Roland Hultqvist     0270 109 42   0270 61244   070-629 35 58  

 Vice hamnkapt Gunnar Säfström    0270 155 57   0270 603 14   070 211 11 11 

 Arbetsledare  Sven-Åke Damström   0270-28 73 10  0270 604 83   070 554 24 62 

 Vice arb.ledare Hans Weilefors      0270 28 77 07         070 211 41 39 

 Miljöombud  Ann-Marie Dahlberg    0270 611 30         070 274 50 40 

 It-ansvarig  Marie Sundberg     0270 700 15         070 327 64 01 

 Red Saltstänk Marie Sundberg     se ovan      

 Stugfogde  Margot Folkesson    0270 609 02         073 928 33 07 

 Valberedning  Anders Almgren     0270 605 65         070 356 89 93 
     

 Klubbstugan:  0270-60141  

    

 Verksamhetskommittén: Anders Dahlqvist,  Gunnar Säfström, Roland Hultqvist,  Ann-Marie Dahlberg, 
           Hans Weilefors,  Sven-Åke Damström,  Margot Folkesson 

Verksamhetsberättelse för Stenö Båtklubb 2009 


