Sandarne 2020-10-15

Hej medlemmar!
På grund av den rådande coronasitua onen har styrelsen tvingats ställa in både vårmötet
och höstmötet under 2020. Vi har även anpassat alla andra ak viteter e er myndigheternas
rekommenda oner. I och med avsaknad av medlemsmöten vill styrelsen här ge en översiktlig
informa on om vad som hänt hi lls under verksamhetsåret 2020
Hamn och varv
Styrelsen informerade på årsmötet 20 februari 2020 om a bryggkedjorna skulle besik gas.
De a genomfördes innan sjösä ning. En stor mängd kedjor bedömdes undermåliga och nya
kedjor monterandes på alla bryggor, i varierande mängd. På brygga 3 (bryggan längst ut)
by es näst in ll alla kedjor! Kostnad för byte av kedjor; ca 130 000 kr.
Elbesiktning av klubbens elanläggning pågår.
Besiktning och service av bränsleanläggning är klar och godkänd.
Vårens arbetskvällar har fungerat mycket bra, många deltagare och bra organiserat.
Observera a under hösten kommer det endast a vara EN arbetsdag den 24 oktober. Om
du inte gjort din arbetsplikt eller har möjlighet a närvara på arbetsdagen kan du kontakta
Mikael Hjalmarsson för a få en arbetsuppgi lldelad.
Ekonomi
Ekonomin är stabil, årets resultat kommer a redovisas på årsmötet.
Styrelsen har beslutat a anlita en redovisningsbyrå för a sköta de mer komplexa
uppgi erna som digare ingå i arbetsbeskrivning för kassören. Kostnaden för
ekonomitjänster är i nivå med arvodet för digare kassör. För närvarande är rollen som
kassör vakant. Arbetsbeskrivningen för kassör kommer a förenklas då det digare varit svårt
inom föreningen rekrytera person med rä kompetens.
Vak jänst
Årets vak jänst har fungerat mycket bra. Nyhet för året var a det automa skt skickades ut
påminnelser ll vaktpass, vilket varit uppska at av medlemmarna.
Mo on om modern upptagningsutrustning
Styrelsen har påbörjat utredning mer informa on fås på årsmötet.

Vaktmästartjänst
Lars Nordlund har under säsongen ha en halv dsanställning och skö vaktmästarsysslor
samt bå vä . Antalet tvä ar har ökat sedan föregående år, vilket vi ser som posi vt!
Ungdomsverksamhet
Jolleseglingen lockade många ungdomar och genomfördes under tre helger.
Webbkameror
Webbkamerorna kommer under hösten a bytas ut då de slutat fungera.

Avslutning
Årsmötet är planerat ll den 25 februari 2021, vi hoppas kunna genomföra årsmötet som
planerat men förhåller oss naturligtvis ll myndigheternas rekommenda oner. Mer
informa on kommer e er årsski et.
Vänliga hälsningar
Styrelsen för Sandarne Båtklubb

