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Förra sommaren varade långt in i september. Vintern hann knappt börja innan
den tog slut. Och våren, den kom över en månad "digare än normalt här på våra
breddgrader. Även om en och annan tanke går "ll alla varningar om den globala
uppvärmningen, kan vi väl ändå hoppas på a% sommaren som ligger framför oss
blir lång, varm, solig och skön.
Saltstänk nummer två för i år innehåller som vanligt informa"on inför säsongen på Stenö båtklubb. Med sångsvanarnas magiska läte i na%en som bakgrund, önskar jag er alla en härlig "d!
redaktören

Verksamhetsberä else för Stenö båtklubb 2013
Sex protokollförda styrelsemöten.
Ordförande och arbetsledare har deltagit i
HBF:s extra möte i Sandarne den 10 juni
angående SBU:s fortsa%a arbete.
Traktorn har få% nya bromsar och ny%
Elsystem.
Gamla klubbstugan har få% ny panel på
södra och västra väggen samt nya fönster
luckor och ny bro med hjälp av Resurscentrum.

Städhjälp på klubben sökes
Posten som stugfogde på klubben är vakant varför vi
vill höra om någon av klubbens medlemmar är intresserad a% jobba av sin arbetsplikt med a% städa i
lokalerna under sommaren.
Hör av dig "ll Monica Damström
tel: 0270-287310, 0270-60483,
073-0216704.

Ny% arrendeavtal med kommunen, utökat
område.
Medlemskap i SSRS och Jungfrukusten.
13 st nya medlemmar, 3 st har begärt
u%räde, 242 medlemmar vid årsski7et.
40 (36) medlemmar har deltagit i arbete på
klubben, varav 25 (29) har u=ört full
arbetsplikt eller mer, totalt 444 (528)
arbets"mmar.
Hans-Ove Lindberg
ordförande

FLYTTAT?
Meddela din nya adress "ll Margot
0270-16478, 070-412 38 65
margot@stenobatklubb.se

ANSLAGSTAVLAN
Brandskydd för våra öar

Traktorn

Kontaktpersoner där brandsprutor är utplacerade:

kan vara bra när du skall sjösä a
eller dra upp din båt.
Vill du utny ja denna förmån,
kontakta någon av nedanstående
traktorförare för a bestämma *d
minst två dagar i förväg.
Lars Ellgren

073 0444179

Bob Karlsson

070 304 89 02

Gunnar Säfström

0270 15557, 60314

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

070 211111
Anders Almgren

0270-60565
070 356 89 93

Lars-Åke Thorsén

0270 17473
070 557 74 73

Arbetsplikt 2014

Priser:
300:-/gång inom området.
100:-/gång vid av styrelsen bestämd
sjösä%nings/upptagningshelg.
Utanför området 250:-/"m.
Styrelsen 2014

Båtar ut ur hangaren senast 1 juni.
Bilar får ställas in från och med 5 juni.
Båtar uppställda på gästparkeringen
ska ﬂy%as bort senast den 1 juni.

12 "mmar/båtplats

Helger

Kvällar

Kl. 09:00-15:00

Kl. 18:00-21:00

26-27 april
10-11 maj
27-28 sept

3 juni
17 juni
15 juli
26 aug

Bilparkering sommar*d i hangaren
Det ﬁnns parkeringsplatser a% hyra i
hangaren från och med 5 juni 2014.
Kostnad 300:-/sommar.
Hör av dig "ll hamnkapten Lars Ellgren
om du är intresserad, tel: 073-044 41 79

OBS! OBS! OBS!
Märk din båtvagn med
namn och telefonnummer
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Angående mo agningsanläggning för toale avfall
från fri*dsbåtar, samt spolpla a för bå vä .
Den 1:a april 2015 träder förbudet mot utsläpp av toale%avfall i svenskt sjöterritorium i
kra7. Det innebär a% fri"dsbåtshamnar som tar
emot båtar med installerad toale% ska ha en
mo%agningsanordning för toale%avfall. Det
gäller inte tömning av toale%avfall från hink
po%a eller liknande.
Det är behovet a% lämna avfall som styr
ifall en hamn behöver denna anläggning. Därför
är frågan hur stort behov Stenö Båtklubb har.
Vi tror a% de ﬂesta av våra medlemmar har sin
båt som e% transpor=ordon mellan fri"dshuset
och båthamnen, och därför inte har någon
toale% .
Under våren-sommaren 2014 kommer
kommunen a% ha en "llsyn av kommunens
båtklubbar och då blir denna fråga aktuell.
Därför behöver vi ha reda på hur det ligger "ll
för a% kunna ta ställning "ll om vi behöver en
mo%agningsanläggning på Stenö Båtklubb.
Vi vill a% ni som har en toale% installerad
så fort som möjligt tar kontakt med vårt miljöombud Ann-Marie Dahlberg. Ni är välkomna
med eventuella frågor samt svar på om ni har
toale% på båten, på
telefon 070-274 50 40 eller
mail ann-marie.dahlberg@soderhamn.com

om det tvä%va%en som uppstår vid tvä% av
båtarna. De%a är en kostsam investering och
för a% slippa de%a får inga båtar tvä%as med
olagliga bo%enfärger. Tyvärr är inga bo%enfärger "llåtna norr om Örskär, inte ens självpolerande. Om vi kan garantera a% våra medlemmar inte använder gi7iga bo%enfärger kan vi
slippa denna kostnad för båtklubben och även
den skötsel som bå%vä%en kräver med underhåll, provtagning mm.
Alterna"v "ll bo%enmålning kan vara a% ha
båten liggande på en gummiduk, en så kallad
Cleanboatprotector. En sådan duk inköptes av
en medlem på båtklubben förra våren och den
var "ll belåtenhet.
E% annat förslag är a% tvä%a den omålade
båten under säsongen för a% förhindra "llväxt.
Havstulpaner är svåra a% få bort men de fäster
vid vissa "dpunkter under sommaren och om
man tar bort dem i e% "digt skede slipper man
dem. Det ﬁnns en sms-tjänst man kan ansluta sig "ll och får då e% meddelande när tulpanerna har sin ak"va period och det är dags
a% tvä%a bo%en. SMS:a Havstulpan "ll 72007.
Det går a% läsa om Havstulpanprojektet på
Båtmiljö.se (www.batmiljo.se)
Med vänlig hälsning
Ann-Marie Dahlberg

Från och med i år ﬁnns även riktlinjer om a%
båtklubbar ska ha en spolpla%a som tar hand

Miljöombud Stenö Båtklubb
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Stenö Båtklubb
Årsmötesprotokoll 2014-03-16
§ 1
§
§
§
§
§

2
3
4
5
6

§ 7
§ 8
§ 9
§ 10

Mötet öppnades av styrelseordförande Hans-Ove Lindberg och han hälsade alla
välkomna "ll årsmötet.
Mötets behöriga utlysande godkändes.
Upprä%ad dagordning godkändes.
Till årsmötesordförande valdes Hans-Ove Lindberg.
Till årsmötessekreterare valdes Monica Damström.
A% justera dagens protokoll och "llika rösträknare valdes Olle Eriksson och
Lars-Åke Thorsén.
Klubbens års- och verksamhetsberä%else föredrogs av ordförande Hans-Ove
Lindberg bil. 1 och 2.
Revisorernas berä%else upplästes av Monica Damström bil.3.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.
Val av styrelseledamöter och funk"onärer:
Vice ordförande
Kassör
Hamnkapten
Vice hamnkapten
Vice arbetsledare
Miljöombud
Revisorer 2 st
Revisorssuppl.
Valberedning
Redaktör Saltstänk
Materialförvaltare
Stugfogde
It-ansvarig

§ 11

§ 12
§ 13

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

Gösta Enebog
Margot Byström
Lars Ellgren
Bob Karlsson ( fyllnadsval)
Karl-Erik Nordgren
Ann-Marie Dahlberg
Bri%a Hultqvist och August Privschek
Allan Wedin
Eivy Ängwald sammank. Kers"n Privschek och Lars Olsson
Marie Sundberg
Gunnar Säfström och Karl-Erik Nordgren
Vakant
Hans Fryklund (extern tjänst)

Fastställande av avgi<er och arvoden 2014.
Ordf. gick igenom kommande kostnader för klubben. Det nya arrendeavtalet
innebär en höjning av 15.000:-/år, kostnaden för markläggningsarbetet på det
nya området beräknas "ll 150.000:- , bryggorna B och C måste åtgärdas inom
de närmaste åren för ca 500.000:-, eventuell investering i en spolpla%a för ca
500.000:- samt ev. en toamo%agning för ca 50.000:-. Från den ¼ 2015 är klubben skyldig a% ha en toamo%agning om någon av klubbens båtar har en toa
ombord.
Styrelsen föreslog höjning av medlemsavgi7en från 250:- "ll 350:-, parkeringsavgi7en från 100:- "ll 150:-, arbetsplikten från 500:- "ll 700:-och arvodet oförändrat .
Årets höjning av avgi7erna godkändes av årsmötet.
Inkomna mo*oner
Inga.
Övriga frågor
Ordf. Hans-Ove Lindberg informerade årsmötet om a% det ﬁnns e% årsmötesbeslut från 2003 om ihopbyggna"on och restaurering av klubbstugorna vid
rampen. Pga andra prioriterade arbeten på klubben så har ekonomin inte gjort
det möjligt a% påbörja de%a. Ordf. vill veta om beslutet ska rivas upp eller inte.
Årsmötet vill a% beslutet ska stå kvar.
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§ 13

Ordf. ställde frågan "ll årsmötet vad gamla klubbstugan kan användas "ll? I dag
används stugan "ll förråd. E% förslag var a% kunna ge överna%ningsmöjligheter
för den som önskar det. Årsmötet beslutade a% röja ur stugan under vårens
arbetshelger "ll a% börja med.
Gösta Enebog rapporterade från” jubileumsgruppen” inför 50 årsﬁrandet
2015. Han meddelade a% kostnaderna hamnar på minst 20.000:- och undrade
om årsmötet gav gruppen godkänt för dess fortsa%a arbete, inga protester
hördes.
Anders Almgren undrade vem som har ansvaret för klubbens traktor och vilka
som står som förare. Ansvaret vilar på hamnkapten Lars Ellgren och förare är
Lars Ellgren, Bob Karlsson, Anders Almgren, Gunnar Säfström och Lars-Åke
Thorsén.
Hans Bengtsson vill a% klubben ska vara miljömedveten och inte låta olja
droppa från traktorn.
Kers"n Privschek undrade om inte en toale% all"d kan stå olåst för klubbens
medlemmar. Årsmötet beslutade a% toale%en närmast rampen får vara olåst.
Nyckel "ll högtryckstvä%en kommer a% ﬁnnas "llgänglig inne i klubbstugans
kök bredvid huvudströmbrytaren. En lista kommer a% sä%as upp på väggen
där alla som använder tvä%en ska notera si% namn. Vik"gt a% kolla a% det
ﬁnns "llräckligt med olja i tvä%aggregatet innan man börjar, instruk"oner kommer a% sä%as upp.
En medlem som gick med i klubben iTol undrar om det ﬁnns en båtplats ledig
för honom i sommar. Han ﬁck beskedet a% det är 3 stycken som köar för närvarande.
Tavlan med kajplatser bör ses över då den inte stämmer.
Bob Karlsson undrar om inte klubben kan förlänga bryggorna för a% kunna ta
emot ﬂer båtar. Inga Thorsén undrar hur långt ut i farleden vi kan gå i så fall.
Lars-Åke Thorsén informerade a% klubben har tagit e% beslut "digare a% hamnen är lagom stor som den är, ökar man båtplatser så ökar man även trycket på
parkeringar för bilar och båtvagnar. Östra sidan av brygga A kan ej utny%jas
fullt ut då den bryggan får ta emot den hårda sydostvinden.
Hans Bengtsson vill a% klubben dokumenterar systemet om hur man får loss
ﬂytkropparna på bryggorna för byte i fram"den.
Avslutning
Ordf. Hans-Ove avslutade årsmötet med a% tacka alla närvarande för visat
intresse. Mötet avslutades med kaﬀe och smörgåstårta som Margot Byström
hade gjort.
Sandarne den 16 mars 2014.

Ordf. Hans-Ove Lindberg

Sekr Monica Damström

Justerare Lars-Åke Thorsén

5

telefonlista 2014
Ordförande

Hans-Ove Lindberg

0270 18770/61290

073 046 94 55

Vice ordf

Gösta Enebog

Kassör

Margot Byström

0270 164 78

Sekreterare

Monica Damström

0270 28 73 10/604 83 073 021 67 04

Ledamot

Ann-Marie Dahlberg

Hamnkapten

Lars Ellgren

070 622 40 69
070 412 38 65

070 274 50 40
0270 127 26

073 0444179

Vice hamnkapt Bob Karlsson

070 304 89 02

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 43 28

070 621 14 12

Miljöombud

Ann-Marie Dahlberg

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

Vakant

Valberedning

Eivy Ängwald

070 274 50 40

0270 155 38

(sammankallande)

Klubbstugan:

0270 601 41

Verksamhetskommi én:
Lars Ellgren (sammankallande), Bob Karlsson, Thomas Thyr, Ann-Marie Dahlberg,
Gunnar Säfström, Karl-Erik Nordgren

All informa"on uppdateras kon"nuerligt på klubbens hemsida

www.stenobatklubb.se
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