
Verksamhetsberättelse 2020

Styrelsen.
Ordförande John Hansson 1 år kvar
Vice Ordförande och Hamnansvarig Stefan Sjöberg
Kassör Cecilia Nordström
Sekreterare Ann-Catrin Möller 1 år kvar
Ordinarie Ledamöter Bo Lindgren

Hans Berg 1 år kvar
Maria Eklund 1 år kvar

Suppleanter
Fredrik Lindgren
Lennart Larsson

Ordinarie Revisorer
Sammankallande Björn Persson 1 år kvar

Harry Andersson

Revisor suppleanter
———

Valberedning
Sonny Hellsten
Jan Isaksson

Årsmötet
Ordinarie årsmöte för föreningen hölls 20200322 i BDX lokal från kl. 18.30 med
kaffe, te och bulle.

Styrelsemöten
Styrelsen har träffats vid 9 st tillfällen under året där konstituerande styrelsemöte var
ett tillfälle. Styrelsemöten har hållits i servicehuset.

Medlemsmöte
Med pågående pandemi beslutade styrelsen att inget medlemsmöte skulle hållas
under hösten som vi normalt brukar ha. Pandemin gjorde även att den planerade
loppisen på våren med försäljning av framförallt båtrelaterade prylar (och kanske



annat) fick ställas in. Detta evenemang hoppas vi kan göras när läget i samhället
tillåter. Detta tror vi kan skapa god gemenskap och utveckla vår förening.

Kontakter
Efter förra årsmötet då vi redovisade ett pågående arbete med dragning av vatten
och avlopp fick förra styrelsens representanter Jan Isaksson och Kent Öhman hålla
fortsatt kontakt med de berörda entreprenörer och kommunen som var inblandade i
projektet.
Andra kontakter som styrelsen har utanför föreningen är med bank, försäkringar,
Pireva och liknande nödvändiga samarbetspartner.

Arbetsdagar
Trots pandemin har arbetsdagar genomförts. En på våren och en på hösten. Vid
dessa båda tillfällen har kallelsen begränsats till enbart de som har haft arbetsplikt
och inte till alla medlemmar som vi normalt gör. Uppslutningen var bra vid dessa
dagar och mycket arbete har genomförts.

Kommunalt vatten och inlopp
Under hösten kopplades anläggningen in på kommunalt vatten och avlopp.
Planeringen och organisering har varit arbetskrävande och våra medlemmar Jan
Isaksson och Kent Öhman har lagt ner mycket tid på detta. Eftersom förberedelserna
var noggranna ledde det till ett bra genomförande för alla parter inblandade.
Själva arbetet genomfördes under fyra arbetsdagar där allt från slyröjning, grävning
och nedläggning av vatten och avloppsslang gjordes. Stor arbetsinsats under dessa
dagar gjordes av Lennart Larsson, Kent Andersson och John Hansson.

Utveckling av föreningen och anläggningen
● Årets stora arbete och utveckling av anläggningen har varit inkoppling till

kommunalt vatten och avlopp.
● Markberedning och Utökning av antalet tältplatser.
● Justering av båtplatsstorlekar för att tillmötesgå efterfrågan.
● Marknadsfört uppställningsplatser för husbil och husvagnar, vilket gett

avkastning i pengar.
● En ny välkomnande informationstavla har ställts upp vid infarten.
● En ny grillplats har iordningställts.

Slutord
Vi ser tillbaka på ett år som inget annat, verksamheten har påverkats av
pandemin så att styrelse och medlemsmöten inte kunnat genomföras på det
sätt vi är vana vid.
Trots det har vi drivit och utvecklat föreningen vidare med många olika saker
som nämnts här ovan. Allt i en strävan att göra hamnen än mer attraktiv för fler
medlemmar.



Styrelsen tackar för medlemmarnas arbetsinsatser i form av arbetsdagar och
vaktnätter. Vi tackar de som frivilligt har hållit servicehus och toaletter i god
ordning. Florian Möller har skött kölistor med fördelning av platser samt
hemsidan på ett föredömligt sätt. Hans Berg fick i år det förtroendefulla
uppdraget att sköta vaktlistan och har också gjort ett föredömligt arbete.
Medlemmarna Jan Isaksson, Kent Öhman och Kent Andersson vill vi tacka för
deras insats kring indragning av vatten och avlopp i samarbete med styrelsen,
John Hansson och Lennart Larsson. Kent Andersson har dessutom även sett
till att vi har fått ökad beläggning på husbilsplatserna.
Tack till alla medlemmar som gör stora insatser för att hålla anläggningen i
detta fina skick.
Det är med stolthet man sitter i denna styrelse och vi tackar för ert förtroende.
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