
 

 Sida  
1 (4) 

 
            
  
 HBK:S  ÅRSREDOVISNING FÖR KALENDERÅRET 2017 
 
 

Styrelsen får härmed enligt stadgarna § 6 mom.1 till årsmötet 2018 avge 
följande verksamhets- och förvaltningsberättelse. 

 
 
                             STYRELSENS SAMMANSÄTTNING 
 
Ordförande:  P-A Söderdahl  V. ordf: Andre Ingrosso 
Kassör:   Ing-Marie Nilsson V. kassör: Christer Edlind 
Sekreterare:  Marie Zachrisson V. sekr: Göran Olsson 
Klubbmästare: Magdalena Hallberg Miljöombud:  Mikael Öhman 
Hamnfogde:  Tommy Andersson, Hasse Holm 
Tillsyningsman H-hamnen: Pelle Skoog  
Ungdoms kommitté: Vakant   
Styrelse suppleant: Fredrik Lindqvist 
 
Holmkommitten: 
Kenneth Fahlen, Madis Tampöld, Robert Arnald, Kenneth Högblom, Tommy Fahlen 
samt Ian Coard. 
Revisorer: Yvonne Frisell och Mikael Andersson.    Rev.suppleant: Vakant 
SMBF: P-A Söderdahl 
Valberedning: Tommy Andersson och Kenneth Högblom 
 
Medlemsantal och hamnplatser. 
Medlemsantal 235 varav 28 familjemedlemmar. Vi har fått 16 nya medlemmar under 
året och 6 har lämnat oss av olika anledningar. 
Upplagda båtar 2016-2017 ca 20 i Sätra och ca 47 st på Skogsö. 
Båtklubbsförsäkring med tillägg för olycksfall, är tecknad i Sv.Sjö nr SBU-100-46 
 
Möten under verksamhetsåret: 
Årsmöte samt 10 protokollförda styrelsemöten. 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FRÅN ORDFÖRANDEN          
OCH SMBF´S REPRESENTANT ÅRET 2017 
 
Frugan och barnen brukar fråga vad vi avhandlar på våra styrelsemöten, ibland  
undrar jag själv! I år så har det varit mycket jobb med utskick till medlemmar som 
inte skickat in kopia på sin båtförsäkring, det fattas medlems nummer och HBK 
vimplar på många båtar.  
En av våra medlemmar har gjort sin arbetsplikt med kontroller i H-hamnen, tre 
stycken fördelat på säsongen. Antecknat vilka båtar som det fattas nummer eller 
vimpel på och vilka platser som har varit tomma, många återkommande tomma 
platser, men flertalet av dom där det fattats 
identifikation har kompletterat med medlemsnummer  eller vimpel. 
Bara i H-hamnen fattas det försäkring från ca 30 medlemmar som tyvärr inte kan 
räkna med båtplats 2018. Det fattas även försäkrings kopia från medlemmar som 
ligger i Fisksätra där samma regler gäller. 
Inga problem med att belägga platserna med nya medlemmar då vi har ca 40 stycken 
köande. 
Vi har haft problem med att nycklar blir stulna från elskåpen på klubbholmen, även att 
det lånas ut nycklar till vänner som inte är medlemmar, så håll gärna koll på om icke 
medlemmar har nyckel till elskåp/bastu och skicka gärna ett mail till styrelsen. Frågan 
är hur ska vi lösa det i förlängningen kanske med ett nytt nyckel fritt låssystem? Kom 
gärna med förslag. 
Det här är bara en bråkdel av vad som kommer upp på våra möten, men resten är 
hemligt! 
Jag har deltagit på arbetsplikterna även detta år tillsammans med ett gäng entusiaster 
som också hjälpt till som arbetsledare, kul men lite hårt med tre helger.     
En tråkig sak är att många medlemmar tror att HBK är en marina där man endast 
parkerar sin båt, men vi får väl börja med det gamla systemet igen där vi delar ut 
varningar om arbetsplikt eller vakthållning inte sköts. 
Vid den den tredje varningen blir man utesluten vilket röstas om på årsmötet. 
 
 
P-A Söderdahl   
 

Från Tillsyningsman H-hamnen 
En fantastisk båtsäsong utan några större missöden. 
Det har varit få “felparkerade” båtar. Ett rikt fågelliv med inslag av  
regn och hård vind har prövat hamnens funktioner. 
En liten påminnelse kan vara att vi till kommande säsong har ett väl  
synligt medlemsnummer kopplat till rätt brygg plats, samt att båtförsäkring 
finns tecknad. Vi ser fram emot en solskensglad vind fri sommar. 
Allt Lugnt annars! Klassisk kommentar från loggboken i vaktstugan lugnet en gång i 
tiden. 
 
Pelle Skoog 
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Från Hamnfogde: Tommy 
SAKNAS 

 
Från Klubbmästare:  

SAKNAS 
 

 
 
Stuguthyrningen på Lilla Båtskobb båtsäsongen 2017 
 
Vi startade säsongen med att ”vår städa” stugorna från spindelnät mm och vädra alla 
sängkläder. 
Planterade blommor i krukorna på bryggorna, kompletterade sönderblåsta parasoller. 
Det har varit fullt ös på stuguthyrningarna under säsongen. Det har mailats och ringts 
om bokningar mest hela sommaren. Det är inte många dagar som stugorna stått 
tomma. 
Vi stugvärdinnor Gittan/Annika har hela tiden sett till att stugorna ser fräscha ut, fyllt 
på med nya täcken och kuddar och sett till att det alltid finnas husgeråd i stugorna. 
Nya spisar med häll och dammsugare har stugorna fått. Mycket uppskattat. 
Vi hoppas och tror att alla som har använt sugorna är nöjda. 
 
Tack för i år  
Stugvärdinnorna Gittan/Annika 
 

 

Holmkommitténs rapport 2017  
 
Klubbholmen öppnade direkt efter sjösättningen. Tre arbetsplikter har utförts på 
Holmen under säsongen, som letts av styrelsen. 
Den första hade vi 20-21 maj. Andra arbetsplikten gick av stapeln 10-11 juni. 
Vedhuggarhelgen hade vi 23 september. 
Mycket har blivit åtgärdat på våra arbetsplikter. Fönster på dansbanan och 
söderstugan har lagats. Arbetet med bastun fortskrider och vedboden blev full igen. 
Midsommar och kräftskiva har genomförts med mycket bra arrangemang av  vår 
festkommitté, som vi tackar! 
Stängning och städning av holmen utfördes av ett gäng medlemmar och i år var det 
rätt vindar så vi kunde elda upp allt som vi lagt på brasan under sommaren.  
Vi i Holm kommittén tackar alla medlemmar som har jobbat på vår holme under 
sommaren och hoppas vi ses till våren! 
 
Holmkommittén: Robban. Madis. Kenneth F. Tommy F. Ian. 
Kenneth H. 
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Miljöarbete 
Inget speciellt har hänt under året. 
 
M.v.h/Micke 
 

 

Ekonomisk rapport  
Ekonomisk rapport angående resultat för år 2017 och budgetförslag för år 2018. 

Enligt bifogad rapport. Ing-Marie och PA 
 

 

Styrelsens förslag 

Att driftresultatet överförs i ny räkning. 

 
 

Styrelsen tackar för förtroendet under det gångna verksamhetsåret.  


