Saltstänk
Medlemsblad för Stenö båtklubb nummer 2, april 2011
Ur redaktörens anteckningar:
Januari: Mörkt. Kallt. Djupsnö. Fint då. Nu, glöm!
Februari: Ljusare. Lika kallt. Hundsläde utanför Stenöorn.
Mars: Vårdagjämning. Skidor runt Sandskär. Sommartid.
April: Töväder. Osäkra isar. Tasstorkning efter hundrundan.
Maj: Snön borta. Isen borta. Båten i sjön.
Juni: Solen, ljuset, doft av hav. Man borde inte sova …
Juli: Mot mörkare tider, tur att SBK har grillfest!
Och längre än så behöver vi ju inte tänka just nu. Kanske viska lite om kräftor och augustimåne ...
En ljuvlig skärgårdsommar till er alla, önskar SBK:s styrelse och
redaktören

ARBETE på KLUBBEN 2011
Arbetsplikt 12 timmar/ båtplats eller 500 kr/år
Vi provade i fjol med att ha tre arbetskvällar under sommaren. Uppslutningen var inte så stor under 2010 men vi provar
igen denna sommar.
Tanken är att vi tisdagen i midsommarveckan mellan klockan
18:00-21:00 städar området från skräp och klipper gräsmattorna inför midsommarhelgen. Samma sak tisdagen i grillkvällsveckan och tisdagen inför lyshelgen.
OBS! Du som kommer på klubben och jobbar se till att dina timmar
registreras av arbetsledaren och att det blir rätt namn noterat.

HELGER

HANGAREN
ska vara tömd på båtar senast den 7 juni.
Bilar kan ställas in från och med den 10 juni.

Pallvirke som du vill ha kvar skall buntas ihop och
märkas med namn och placeras på gamla klubbstugans veranda. Allt som ligger kvar i hangaren och
på uppläggningsplatserna kommer vid arbetshelgerna under våren att städas bort.
Hamnkapten

KVÄLLAR

16-17 april
(Första arbetshelgen kan ställas
in om snön ligger kvar, se info
på hemsidan och under Föreningsnytt)

7-8 maj
14-15 maj
24-25 september

21 juni
12 juli
23 augusti
Arbete 18.00-21.00

Arbete 9.00−15.00

FLYTTAT?
Kom ihåg att meddela ny adress och telefon till
kassören, Margot Byström, 0270 164 78
E-post: bystrom.stenobatklubb@soderhamn.com

Styrelsen 2011
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Angående sophanteringen på Stenö Båtklubb
Inom båtklubbens område har vi en sopstation bestående av
två containrar och en miljöbod.

Containrar

Långtå Återvinningscentral är gratis för privatpersoner och
har följande öppettider:
Måndag, onsdag, fredag 7:00-15:30
Tisdag och torsdag
7:00-18:30

Containrarna ansvarar Söderhamn Nära för. Kostnaden för
tömningen av dem betalar fritidshusägarna genom sitt fritidsabonnemang. De töms med den vanliga sopbilen på den ordi- Lördagsöppet tre helger på våren och tre helger på hösten.
narie hämtningsrundan, containrarna ska alltså innehålla sam- 2011 års lördagsöppna tider är:
ma typ av sopor som läggs i den vanliga soptunna du har hem30 april, 7 och 14 maj
10:00-14:00
ma, det vill säga brännbart hushållsavfall.
24 sept., 1 och 8 oktober 10:00-14:00
Sopbilens innehåll lastas, utan sortering, om på Långtå Avfallsstation och skickas till Bollnäs Energi för att där malas och sedan brännas. Det är inte lätt att mala en gasolgrill eller en mo- Båtklubbens miljöbod är inte en soptipp. Tänk på att det är
torgräsklippare, som låg i en av containrarna en helg i slutet av någon av dina klubbkamrater som får ta hand om det du ställer där.
augusti.

Miljöbod
Miljöombud

Miljöboden ansvarar vi för på Stenö Båtklubb.

Ann-Marie Dahlberg

Chaufförerna på sopbilen tar inte farligt avfall, och inte det
som ligger utanför containrarna.
Det är alltså någon i klubben som måste åka in med allt som
hamnar där till Långtå, och det gör vi med våra privatbilar. Se
till att det inte läcker från inlämnade burkar, dunkar och flaskor. Det är din klubbkamrat som får sin bil och sina kläder förstörda om så inte är fallet.
I miljöboden ska enbart det som räknas till farligt avfall läggas.
Inte tomma färgburkar, oljedunkar och dylikt. Detta är inte
farligt avfall, det är grovavfall.
Även gamla möbler, verktyg, plåtar, skottkärror, dynor mm är
grovavfall och ska inte läggas i miljöbod eller containrar.
Grovavfall ska var och en själv köra till Långtå Återvinningscentral.

Båt loppis
Lördagen den 28 maj
Kl . 1 1 - 1 5
Gemensamt båtloppis på Stugsundskajen för båtklubbar inom Söderhamnsområdet.
▪ Bord tillhandahålles, avgift 20 kr.
▪ Endast marina prylar.
▪ Kaffe och korv serveras.

Mer information via kommande
annonser och affischer samt vår hemsida,
www.stenobatklubb.se

Boka in tredje lördagen i juli, 16/7, för

Stenö båtklubbs GRILLFEST
Mer info senare, på klubbens anslagstavla och på www.stenobatklubb.se
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Protokoll fört vid årsmöte med Stenö Båtklubb 2011-03-17
§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 Olle Eriksson och Lennart Nilsson.

§7

Klubbens års- och verksamhetsberättelse föredrogs av ordföranden Lars-Åke Thorsén bil. 1 och 2.

§8

Revisorernas berättelse föredrogs av Britta Hultqvist bil. 3.

§9

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010.

§ 10

Val av styrelseledamöter och funktionärer
ordförande
sekreterare
ordinarie ledamot
arbetsledare
vice hamnkapten
revisorer
revisorssuppleant
valberedning
redaktör Saltstänk
materialförvaltare
stugfogde
IT-ansvarig

§ 11

2 år
2 år
2 år
2 år
2 år
1 år
1 år
1 år
1 år
1 år
1 år
1 år

Lars-Åke Thorsén
Monica Damström
Ann-Marie Dahlberg
Gunnar Säfström
Roland Hultqvist, Thomas Thyr
Britta Hultqvist, Göran Bratt
Allan Wedin
Anders Almgren, Annika Lantz och Eivy Ängwald
Marie Sundberg
Gunnar Säfström, Hans Weilefors
Margot Folkesson
Hans Fryklund (extern tjänst)

Fastställande av avgifter och arvoden
Styrelsen föreslår oförändrade avgifter för 2011 och det godkändes av årsmötet.

§ 12

Ansökan om checkkredit
Styrelsen föreslog till årsmötet att klubben ansöker om en checkkredit på 50 000 kr för att täcka kostnader fram tills
att medlems- och båtplatsavgifterna för 2011 börjar flyta in i slutet av april 2011.Låg likviditet beror på kostnaderna
för rampbygget 2010. Årsmötet godkände att klubben ansöker om en checkkredit på 50 000 (femtio tusen) kr.

§ 13

Motion
Inga motioner hade inkommit till klubben.

§ 14

Övriga frågor
Ordföranden uppmanade alla att gå in på klubbens hemsida för att få aktuell information. Roland Hultqvist undrade
om farleden norr om Stenskär inte ska prickas längre. Lars-Åke T. tror inte att man bara kan ta bort prickarna så
länge som de finns med på sjökortet, men han ska ta kontakt med Henrik Olsson på Söderhamns kommun för att
höra hur det är tänkt. Klubbens önskan är den, att prickarna ska finnas kvar då den farleden används flitigt.

§ 14

Avslutning
Ordföranden Lars-Åke Thorsén tackade avgående Sören Larsson och Sven-Åke Damström för allt arbete de lagt ner
under sina år i klubben. Ordföranden välkomnade Göran Grudén Svensson från Kustbevakningen, som informerade
om sjöfyllerilagen efter att årsmötet avslutats, samt tackade alla närvarande för visat intresse och önskade samtliga
ett bra båtår 2011. Mötet avslutades med kaffe och smörgåstårta.
Sandarne den 17 mars 2011
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__________________________

_________________________

Lars-Åke Thorsén, ordförande

Monica Damström, sekreterare

___________________________________________________________

__________________________________________________________

Olle Eriksson, justerare

Lennart Nilsson, justerare

BILAGA 2

Verksamhetsberättelse för Stenö Båtklubb 2010
•

Sex protokollförda styrelsemöten har hållits.

•

Diverse underhåll på anläggningen.

•

Vice ordföranden har deltagit vid HBF:s ordförandekonferens.

•

•

Ny ramp har byggts.

•

En plåt på hangartaket har bytts.

Traditionsenliga grillkvällen samlade ca 35 personer, trevlig underhållning av Leneh från
Grimskär, på grund av vädret fick vi hålla till i
hangaren. Lotteri med många fina vinster.

•

•

Medlemskap i SSRS och Jungfrukusten.

Parkeringen öster om hangaren har belagts
med fiberduk och singel.

•

Åtta nya medlemmar, tre har begärt utträde,
medlemsantalet 258 st vid årets slut.

•

38 (40) medlemmar har deltagit i arbete, varav
31 (34) har utfört full arbetsplikt eller mer,
totalt 501 (623) arbetstimmar.

•

Försök med nytt system för sommarförvaring
av båtvagnar.

•

Byte till lågenergilampor på bryggorna har påbörjats.

•

Flaggstången vid gamla klubbhuset har målats.

Lars-Åke Thorsén
Ordförande SBK

telefonlista 2011
Bostaden

Stugan

Mobil

Ordförande

Lars-Åke Thorsén

0270 174 73

070 557 74 73

Vice ordf

Hans-Ove Lindberg

0270 187 70

Kassör

Margot Byström

0270 164 78

Sekreterare

Monica Damström

0270 28 73 10

Ledamot

Ann-Marie Dahlberg

0270 611 30

Hamnkapten

Anders Dahlqvist

Vice hamnkapt

Roland Hultqvist

Vice hamnkapt

Thomas Thyr

Arbetsledare

Gunnar Säfström

0270 155 57

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 (extern) Hans Fryklund

0270 28 11 08

070 542 48 55

Red Saltstänk

Marie Sundberg

0270 700 15

070 327 64 01

Stugfogde

Margot Folkesson

0270 609 02

073 928 33 07

Valberedning

Anders Almgren

0270 605 65

070 356 89 93

0270 612 90

073 046 94 55
070 412 38 65

0270 604 83

073 021 67 04
070 274 50 40
070 537 32 12

0270 109 42

0270 61244

070 629 35 58
070 310 27 33

0270 603 14

070 211 11 11

(sammankallande)

Klubbstugan:

0270-60141

Verksamhetskommittén:

4

Anders Dahlqvist, Gunnar Säfström, Roland Hultqvist, Ann-Marie Dahlberg,
Hans Weilefors, Thomas Thyr, Margot Folkesson

