
 
 
 

Verksamhetsberättelse 
 
2021 – vilket år det har varit!  
 
Fortsatt pandemi och vi fick hålla årsmötet utomhus igen, där vi delvis bytte styrelse och 
beslutade att höja avgiften/breddmeter.  Överlämning kan vara utmanande och ta lite tid, 
men efter detta år börjar det sätta sig med fördelning arbetsuppgifter och vi fortsätter att 
utveckla inför 2022.   
En del utmaningar hade vi med anmälningslänken som strulade på hemsidan så fick vi extra 
jobb inför upptagningshelgen i oktober. Med gemensamma insatser så blev det ändå bra. 
Fikastationen var mycket uppskattad och var ett bra tillfälle att prata med våra medlemmar.  
 
Detta har gjorts under året: 

§ Nya slangrullar på alla bryggor är installerade. 
§ Vatten till brygga 4 är förberett för påkoppling inför säsong 2022.  
§ Räddningsstege installerad på brygga 4. 
§ Nya grindar till alla bryggor är installerade.  
§ En inventeringsrunda på alla bryggor har gjorts.  
§ BAS Medlemsmatrikel är genomgången och uppdaterad. 
§ Nya anmälningsformulär på hemsidan är implementerade.  
 

 
Fortsatt utmaning med att medlemmar inte betalar sina fakturor i tid. Mycket tid läggs på att 
jaga genom påminnelsefakturor samt brev och samtal.  
 
Två polisärenden har skett under året, dels en stulen bil & släp i juni vid brygga 4 samt en 
stulen båt hittad på varvet under hösten.  
 
Vi upptäcker även lite här och där personer som inte bor här längre men som håller kvar sina 
båtplatser och en tro om att långt och troget medlemskap ska ge fördelar i fördelning av 
platser. Vi får fortsatt hålla riktning genom våra stadgar och hantera beteenden på ett 
positivt sätt genom god kommunikation för att skapa förståelse.  
 
Jag är så imponerad av allas arbete och framför allt stolt över vår båtklubb, mer specifikt för 
att vi håller en hög kvalitet att ta tag i saker när det händer och för att vi följer våra stadgar 
som ger alla i grannskapet möjlighet att få vara en del av ett aktivt båtliv.  
 
Tack för ert förtroende/ Styrelsen  


