
  

Saltstänk 
Medlemsblad för Stenö båtklubb  

 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

Nummer 2, april 2013 

 
Nu är det april, snart maj, och än en gång kommer det ett Saltstänk  din brevlåda. 
Kanske känner du en fläkt av havsbris när du bläddrar? 
 Som vanligt innehåller årets andra nummer årsberättelser, årsmötesprotokoll 
och verksamhetsberättelse.  
 Därtill fortsätter temat om brandskydd. Det är en väldigt speciell situation om 
det brinner på en ö. Räddningstjänsten kan inte lika snabbt och lätt ta sig till 
platsen, och även på andra sätt kan det vara lite mer komplicerat att hantera 
brandtillbud. 
 Den kvällen i september då första höststormen slet i träden, stuginnehavaren 
var ensam på hela ön, och elverket började brinna, fanns det inte så mycket annat 
att göra än att rädda det som räddas kunde och sedan ta emot brandmännen när 
de dagen efter när stormen bedarrat anlände till en förrådsbyggnad i aska. 
Lyckligtvis klarade sig boningshuset, och även skogen. Någon välvillig kraft styrde 
vindarna åt annat håll. 
 Men med förutseende, utrustning, kunskap och ett kontaktsystem kommer vi 
långt i många fall om olyckan är framme. Läs om planen för brandskydd på våra 
öar på sidan 7! Och ha en underbar havs– och skärgårdssommar,      

önskar redaktören 

Om man inte vet vilken hamn man söker,  
är ingen vind den rätta.  (Okänd) 
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Arbetsplikt 2013 
12 timmar/båtplats 

 

  Helger          Kvällar  
  Kl.  09:00-15:00      Kl. 18:00-21:00 
 

  4-5 maj          28 maj   
  28-29 september     18 juni   
            16 juli   
            20 augusti 
 

Grillkväll   

20/7-13 
 Mer info kommer på anslagstavlan vid grinden. 

Flyttat? 
 Kom ihåg att lämna din nya adress 
 och telefonnummer till kassör 
 Margot Byström 0270-16478,  
 070-4123865. 
 E-post: margot@stenobatklubb.se  

A  N  S  L  A  G  S

 

Lördagar på 

Långtå 
 

Våren 
27 april 
4 maj 

11 maj 
 

Hösten 
28 september  

5 oktober 
12 oktober 

 

10-14 
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Kom ihåg att kolla dina 

förtöjningar! 
 

Fjädring i alla tampar! 

Du vet väl om att du kan hyra  

tvättmaskin  
 

för billig peng, 20 kr/gång. 
 

Finns i lilla klubbstugan. 

 

Pallvirke som du vill ha kvar  
 buntas ihop och märks med namn och placeras på gamla klubbstugans veranda.  
 

 Allt som ligger kvar i hangaren och på uppläggningsplatserna kommer vid 
 arbetshelgen under våren att städas bort. 

Hangaren   

 Båtar ur senast 3 juni   
 Bilar in från 7 juni 
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Årsmötesprotokoll 2013-03-14 
 

§ 1  Mötet öppnades av styrelseordförande Lars-Åke Thorsén och han hälsade alla  
  välkomna till årsmötet. 
 

§ 2  Mötets behöriga utlysande godkändes. 
 

§ 3  Upprättad dagordning godkändes. 
 

§ 4  Till årsmötets ordförande valdes Lars-Åke Thorsén. 
 

§ 5  Till årsmötessekreterare valdes Monica Damström. 
 

§ 6  Till att justera dagens protokoll och tillika rösträknare valdes Göran Öqvist och 
  David Moberg. 
 

§ 7  Klubbens års– och verksamhetsberättelse föredrogs av ordföranden Lars-Åke  
  Thorsén (bil. 1 och 2). 
 

§ 8  Revisorernas berättelse föredrogs avBritta Hultqvist (bil. 3). 
 

§ 9  Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012. 
 

§ 10 Val av styrelseledamöter och funktionärer: 
   Ordförande   2 år  Hans-Ove Lindberg 
   Sekreterare   2 år  Monica Damström 
   Ordinarie ledamot  2 år  Ann-Marie Dahlberg 
   vice ordförande  1 år  Gösta Enebog (fyllnadsval) 
   Hamnkapten   1 år  Jonas Strandlund (fyllnadsval) 
   arbetsledare   2 år  Gunnar Säfström 
   vice arbetsledare  1 år  Karl-Erik Nordgren (fyllnadsval) 
   vice hamnkapten  2 år  Roland Hultqvist, Thomas Thyr 
   revisorer    1 år  Britta Hultqvist, Raoul Kullberg 
   revisorsuppleant  1 år  Allan Wedin 
   valberedning   1 år  Eivy Ängvald (sammankallande), Lars  
            Olsson, Kerstin Privcek 
   redaktör Saltstänk  1 år  Marie Sundberg 
   materialförvaltare  1 år  Gunnar Säfström, Karl-Erik Nordgren 
   stugfogde    1 år  Margot Folkesson 
   it-ansvarig    1 år  Hans Fryklund (extern tjänst) 
 

  Val av styrelseledamöter och funktionärer godkändes av årsmötet. 
 

§ 11 Fastställande av avgifter och arvoden 2013 
  Styrelsen föreslog oförändrade avgifter och arvoden för 2013 men med ett  
  tillägg för valberedningens arbete med 250 kr/år (medlemsavgiften).  
  Godkändes av årsmötet. 
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§ 12 Inkommen motion  (se sid. 6, red.) 
  Motion hade inkommit från Nils Forsberg angående elektriska grindar.   
  Styrelsens förslag till årsmötet var avslag på motionen med motiveringen   
  installationskostnaden, en ökad lätthet för obehöriga att bryta sig in på   
  klubbområdet och vid driftsstörningar, vem tar ansvaret. Raoul Kullberg   
  meddelade att det även tillkommer en årlig besiktningskostnad på elektriska  
  grindar. Motionen om installation av elektriska grindar avslogs av årsmötet. 
 

  Ang. del två i motionen att hedersmedlemmar ska finnas på hemsidan   
  godkändes av årsmötet och kommer att åtgärdas. 
  Vilka som är avgiftsbefriade, se stadgarna. 
  Årsredovisningen skickas ut till samtliga medlemmar via tidningen Saltstänk i  
  april/maj. 
  En förteckning om vem som har vilken båtplats och bilplats hänvisas till   
  klubbstugan och medlemsförteckningen där samt tavlan på ”verkstadsväggen”. 
  Årsmötesprotokoll finns med i samma utskick av Saltstänk april/maj och den  
  finns även med på hemsidan utan ekonomisk rapport (styrelsen har tidigare  
  tagit beslut om att inte visa klubbens ekonomi för allmänheten). 
 

§ 13 Övriga frågor 
  Ordföranden meddelade att klubben fyller 50 år 2015 och undrade om   
  årsmötet kan ge styrelsen uppdrag att ordna lite extra inför jubileet 2015.   
  Godkändes av  årsmötet. 
 

  Ordföranden informerade om att begäran om översyn av 2010 års     
  sjöpromillelag finns att läsa på vår hemsida. 
 

  Ordföranden informerade även om motståndet till sammanslagningen av SFF  
  och SBU och där oron är stor för att förbundets pengar kommer att gå till   
  tävlingsseglingar. 
 

  Jonas Strandlund önskade en uppdaterad båtplatskarta med telefonnummer. 
  En båtplatskarta finns på ”verkstadsväggen” men den är inte riktigt aktuell men 
  Jonas fick i uppdrag att fixa detta.  
  Jonas undrade också om han kan sponsra klubben och därigenom nå ut med  
  reklam för sitt eget företag till klubbens medlemmar. Önskemålet avslogs av  
  årsmötet då styrelsen tidigare har tagit beslut om att inte tillåta reklam via  
  klubben till medlemmarna. 
 

  Eivy Ängwald undrade om man inte kunde ha en hel familj på ett medlemskap 
  men fick till svar att endast enskilt medlemskap gäller. 
 

  Brandsäkerheten ute på våra öar. Ordföranden hänvisade till fjolårets två   
  informationsträffar med Söderhamns Räddningstjänst på klubbområdet och då 
  endast ett fåtal av klubbens medlemmar deltog. Ordförandens fråga till   
  årsmötet, ska vi fortsätta att jobba på detta eller inte? Årsmötets svar var ja. 
 

                             forts sidan 10 
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Några tillbakablickar från  
en avgående ordförande 

Det första som kommer upp i minnet, 
är när vi köpte ”nya” klubbhuset av 
kommunen. Det blev en minnesvärd 
dag, när vi med hjälp av en mobilkran 
och en stor trailerbil förflyttade huset 
från gamla Faxevallen till båtklubben, 
där det med millimeterprecision 
placerades på plintar. 
 En annan händelse som engaerade 
många medlemmar, var när vi rev 
gamla pråmarna, muddrade hamnen 
och byggde om med delvis nya och 
gamla bryggor och monterade 
y-bommar på samtliga båtplatser. 
 Miljöboden har gjort att vi har blivit 
bättre på att ta hand om vårat 
miljöfarliga avfall. 
 Traktorn och stora båtvagnen har 
fått garage. 
 Senaste större projekt var ombygg-
naden av sjösättningsrampen, det 
arbetet upphandlade vi. 
 De tidigare projekten har aldrig 
kunnat genomföras utan ett antal 
engagerade och arbetssamma 
medlemmar. 
 Arbetsdagarna tror jag bidragit till 
att förbättra gemenskapen och klubb-
känslan,samtidigt som vi fått ett 
trivsammare och finare klubbområde. 
 Vi har även kommit in i datavärlden 
med en väl fungerande hemsida. 
 

Vi har ju också roat oss på trivsamma 
grillkvällar, där vi bland annat besökts 
av ”Kungen” och andra kändisar, samt 
klubbens egna sångfåglar och ”Elvis”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det har för det mesta varit roligt att 
engagera sej i klubbens verksamhet, 
framför allt samarbetet med styrelsen 
och funktionärer har varit stimulerande. 
 Med denna tillbakablick vill jag efter 
28 år som vice ordförande och 
ordförande passa på att tacka alla 
medarbetare och medlemmar för 
denna tid, och önska styrelsen och 
klubben lycka till i framtiden. 
 

Lars-Åke Thorsén 
Avg. ord förande 
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Dina försäkringar och 
Räddningstjänsten har placerat ut 
brandsläckningsutrustning på många 
av våra öar. Vi har för avsikt att följa 
upp detta och göra en karta över 
inloppet till respektive ö där 
utrustningen är utplacerad i vårt 
närområde; Rönnskär, Enskär, 
Lockskär, Grimskär och Sandskär.  
 
 

Att tänka på 
Varje hus bör ha en brandvarnare 
installerad. 
 Varje fastighet bör ha minst en 
brandsläckare, placerad utomhus, så 
att vem som helst i ett brandläge kan 

lossa och använda släckaren även om 
fastighetsägaren inte finns på plats.  
 Och kom ihåg att använda de 
brandsprutor som är utplacerade så du 
vet hur den fungerar i skarpt läge. Om 
du eldar på ön, åk och hämta 
brandsprutan först, de ska användas. 
 
 

Handhavandeinstruktioner till de  
olika brandsprutor och brandsläckare  
som finns utplacerade på våra öar skall 
finnas anslagna i ”brandboden”. 
 Varje höst ska utrustningen 
inventeras och underhållas. Detta 
ansvarar respektive ansvarstagare för 
om inget annat är bestämt. Tanken är 
också att göra en telefonlista för varje 
ö så att man kan hjälpas åt om något 
händer. 
 

Du som är intresserad av detta, 
mejla eller ring Monica  
0270-287310, 073-0216704  
monica@damstrom.se.  
Några har redan anmält sitt intresse. 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________________ 
 

Kontaktpersoner där brandsprutor är 
utplacerade 
Rönnskär: Jonas Strandlund, 070 852 17 05 
Enskär: Olle Eriksson, 070 343 71 14 
Lockskär: Anders Olsson, 070 676 85 86   
Grimskär: Lars Eriksson,  070 310 35 78 
Sandskär: Gunnar Säfström, 070 211 11 11 

 Brandskyddsplan  
 för våra öar 

Om olyckan är 
framme …     
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Årsmötet forts. 
 

§ 14 Avslutning 
  Ordförande hälsade nya ledamöter välkomna och förklarade årsmötet avslutat. 
  Lars-Åke Thorsén avgick som ordförande i och med detta årsmöte, han tackade 
  för den tid han haft förtroendet att vara med i styrelsen. 
 

  Ordföranden Lars-Åke Thorsén avtackades av Hans-Ove Lindberg för sina 28 år i 
  klubben som ordförande och vice ordförande med blommor och en bok om  
  Sandskär. 
  Mötet avslutades med kaffe och smörgåstårta. 
 
 
Sandarne 14 mars 2013 
 
 
………………………………………………………    ……………………………………………………. 
Lars-Åke Thorsén         Monica Damström 
ordförande          seketerare 
 
 
……………………………………………………..    …………………………………………………….. 
Göran Öqvist          David Moberg 
justerare           justerare 

Bilaga 3 
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Verksamhetsberättelse för SBK 2012 
•  Sex protokollförda styrelsemöten. 
•  Ordförande har deltagit på HBF-årsmöte 
och ordförandekonferens. 

•  Ny SBK-skylt tillverkad av Resurscentrum 
uppsatt på gamla klubbhuset. 
•  Diverse underhåll på anläggningen. 
•  Installerat tvättmaskin i ”nya” klubb-
huset. 
•  Befattningsbeskrivningar för styrelsen 
och funktionärer framtagen. 
•  Fyra medlemmar har genomgått HLR-
utbildning i HBF:s regi. 
•  Inför kommande byte av flytelement på 
bryggorna är en arbetsgrupp tillsatt, 
bestående av arbetsledaren (samman-
kallande), vice arbetsledaren, hamnkapten 
och båda vice hamnkaptenerna. 
•  Räddningstjänsten har varit hos oss för 
information och genomgång av 
släckutrustning, vid två tillfällen 12/6 och 
12/7, 14 resp. 3 medlemmar deltog. 

•  Medlemskap i SSRS och Jungfru-kusten. 
•  Traditionella grillkvällen samlade  
c:a 20 personer. Tipsrunda och lotteri med 
fina vinster som skänkts av:  
Båthuset, Forsells Bygg & Marin, Åsbacka 
Bygg, Åsbacka Trädgård, Hedins Bygg, 
Selga, Stenö Wärdshus, ICA Nyplan, 
Monica Damström, Anders Dahlqvist. Vi 
hade vackert väder och trevlig gemenskap. 
•  Fem nya medlemmar, tio har begärt 
utträde, medlemsantalet 244 vid årets 
slut. 
•  36 (39) medlemmar har deltagit i arbete 
på klubben, varav 29 (31) har utfört full 
arbetsplikt eller mer, totalt 528 (567) 
arbetstimmar. 
     
           Lars-Åke Thorsén 
           ordförande 
 

Bilaga 2 

 

Komprimerad av 
utrymmesskäl/red 
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telefonlista 2012-13 
 

           

 Ordförande   Hans-Ove Lindberg  0270 18770/61290  070 046 94 55 

 Vice ordf   Gösta Enebog   0270 19638    070 622 40 69  

 Kassör    Margot Byström   0270 164 78    070 412 38 65 

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

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

Hamnkapten  Jonas Strandlund         070 852 17 05        

Vice hamnkapt Roland Hultqvist  0270 109 42    070 629 35 58  

Vice hamnkapt Thomas Thyr           070 310 27 33 

 Arbetsledare Gunnar Säfström  0270 155 57/603 14  070 211 11 11 

 Vice arb.led  Karl-Erik Nordgren  0270 28 53 35   070 621 14 12 

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

 It-ansv (ext)  Hans Fryklund   0270 28 11 08   070 542 48 55 

 Red Saltstänk Marie Sundberg   0270 700 15    070 327 64 01 

 Stugfogde  Margot Folkesson         073 928 33 07 

  Valberedning Eivy Ängwald   0270 155 38     

    (sammankallande) 
     
 

  Klubbstugan:  0270 601 41  
    

  Verksamhetskommittén:  
  Jonas Strandlund,  Roland Hultqvist,  Thomas Thyr,  Ann-Marie Dahlberg,   
  Gunnar Säfström, Karl-Erik Nordgren, Margot Folkesson 

All information uppdateras kontinuerligt på klubbens hemsida 

www.stenobatklubb.se 


