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Vi är utsedda till Årets Båtklubb 2021!
Men det visste du väl redan?!
Tänk att vi fått den fina utmärkelsen Årets Båtklubb 2021. Denna utmärkelse delas ut av tidningen
Båtliv som ju är Båtunionens tidning till oss som är medelmmar i Båtunionen (som alla är som är
medlemmar i SBS). När detta når dig har det säkert redan kommit ett nummer där vi, SBS, Sätra
Båtsällskap fått visa upp oss och vår verksamhet i tidningen.
Vi ska alla vara väldigt stolta över detta och ni som är eller har varit funktionär i klubben har bidragit
till utmärkelsen lite xtra. Tack och bravo!
Vi kommer bjuda till kalas nu på Årsmötet för att fira att vi är Årets Båtklubb 2021! För att veta att vi
anpassar kalaset till alla som kommer så behöver vi få in en anmälan från er som vill komma. Hela
familjen är såklart välkommen.
Anmäl dig via kalendern på hemsidan
Läs längre ner i Nyhetsbrevet vad vi har vunnit och hur du kan komma över en av vinsterna!

Och så är detta nyhetsbrev även kallelse till årsmötet 10:e mars. Du som medlem ska använda din rösträtt
och möjlighet att påverka de beslut som fattas. Se Ageda nedan.

Årsmöte 2022
Härmed inbjudes du att delta på Sätra Båtsällskaps Årsmöte kl 19.00. Mötet
kommer att genomföras såväl fysiskt som digitalt. Alla som deltar fysiskt förutsätts
vara vaccinerade och givetvis helt utan symtom.
Det fysiska mötet kommer att hållas, så som sig bör, i klubbhuset och länk till det
digitala mötet finns bifogat nedan.
I samband med årsmötet kommer vi som sagt att fira att vi blivit utsedda till Årets Båtklubb 2021!
Datum: Torsdagen 10 mars 2022
Tid: 19:00
Plats: I Klubbhuset samt Digitalt via Teams

Agenda Årsmöte:
§ 1 Mötets öppnande.

§ 2 Fråga om årsmötets behöriga utlysning.
§ 3 Godkännande av dagordning.
§ 4 Val av protokolljusterare tillika rösträknare.
§ 5 Val av ordförande och sekreterare för mötet.
§ 6 Föredragning av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för senaste verksamhetsåret. SBS
och SVI var för sig.
§ 7 Revisorernas berättelse. SBS och SVI var för sig.
§ 9 Fastställande av resultat- och balansräkning SBS och SVI var för sig.
§ 10 Beslut om föreningens resultat SBS och SVI var för sig.
§ 11 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter SBS och SVI var för sig.
§ 12 Avgifter och Budget SVI 2022.
§ 13 Val av funktionärer för kommande år.
§ 14 Hedersmedlemmar.
§ 15 Förtjänsttecken.
§ 16 Avslutning.
Vi i styrelsen hoppas på att få se dig på ett eller annat vis på mötet så att vi kan räkna med ditt kloka
engagemang.
Du som väljer att ansluta via Teams ska använda länken nedan. Men då blir det inget kalas för dig
dessvärre. 😇

BILAGOR

SBS bilagor inför Årsmötet
SBS Bokslut 2021
SBS Revisionsberättelse 2021
Valberedningens förslag
Årsberättelse 2021
SVI bilagor inför Årsmötet
SVI Förslag budget 2022
SVI Bokslut 2021
SVI Revisionsberättelse 2021

Ordföranden har ordet.
Anders har sin givna plats här i SBS Nyhetsbrev. Så även andra funktionärer såsom Hamnkapten,
Arbetschef och även du som medlem om du skickat in något till redaktionen. Skicka gärna med en
bild med din text.
Orförande Anders Jansson
Hej
För en tid sedan utsågs Sätra Båtsällskap till Årets Båtklubb av tidningen Båtliv
och Svenska Båtunionen. Fantastiskt roligt, att vi av Båtunionens 900 klubbar och
ca 20 nominerade blir utsedd till Årets Båtklubb är stort! Vi är förstås inte bäst på
allt, men bedömningen från juryn är att vi har stor mångfald i vår verksamhet och
att vi är väldigt bra på mycket.

I det pressmeddelande som skickade ut i samband med offentliggörandet skrev juryn att de nominerade
båtklubbarna jämfördes bland annat utifrån sjösäkerhet, miljö och ungdomsverksamhet. Sätra Båtsällskap
kom etta på nästan varje punkt vid den jämförelsen.
Tidningen Båtlivs motivering till priset:
”Sätra Båtsällskap är en komplett båtklubb och ett föredöme genom sin omfattande verksamhet.
Miljöarbete, juniorer och scouter samt utbildning har utvecklats genom ett målmedvetet arbete och skapat
en god stämning i klubben.”
Priset innebär inte bara en klapp på axeln. Vi har vunnit båtprylar för ca 125.000 kronor samt en vacker
skylt i ädelträ och komposit, tillverkad av båtbyggaren Thore Berntsson. Den kommer att pryda vårt fina
klubbhus väl.
Egentligen skulle priset delats ut på en båtmässa i vår. Men, såväl mässan i Göteborg som i Stockholm har
blivit inställd på grund av pandemin. I stället kommer representanter från Tidningen Båtliv till Sätra och
överlämnar priset, troligen någon gång i vår.
I klubben kommer vi att fira utmärkelsen under vårt årsmöte den 10 mars, missa inte det!
Det drar ihop sig till mitt sista årsmöte som ordförande för Sätra Båtsällskap. Sammanlagt har det blivit 9
år, först en period av 5 år och nu senast under 4 år. I Sätra Båtsällskap har vi väldigt många kompetenta
och engagerade styrelseledamöter och funktionärer, det har gjort uppdraget som ordförande roligt och
stimulerande.
Men visst, ibland har det varit tufft. Det tråkigaste som finns är att vara polis, att ta konfrontationen med
medlemmar som bryter mot stadgar eller ordningsföreskrifter. Som tur är, har inte det behövts ske så ofta.
Även om jag lämnar som ordförande så kommer ni säkerligen även i framtiden att få dras med mig, dock i
en annan skepnad. Kanske med vegamössan på!
Våren närmar sig och det med stormsteg. Idag var jag vid klubben, solen sken från en nästan molnfri
himmel och i skydd av klubbhuset kände jag hur solen värmde. Det är när februari- och marssolen värmer
som längtan efter att få börja med vårrustningen gör sig påmind. I år har jag lovat mig själv att jag ska
starta i tid!
Vi ses på årsmötet!

Anders

ARBETSPLIKTEN

Arbetsledarna hälsar
Arbetsplikten är en stor del av alla sysslor som behöver utföras i klubben under ett år. Det ideella
arbete är ditt bidrag som medlem för att bla a hålla kostnaderna nere genom din insats.

Kom ihåg att anmäla dig för årets arbetsplikt. Du är skyldig att göra EN arbetsplikt per år och du anmäler
dig själv, antingen till någon av vårens eller höstens schemalagda dagar.
Vårens arbetsdagar är den 23:e och 24:e april. Anmälan gör du enklast via https://bas.batunionen.se/ och
anmälan öppnar i samband med årsmötet.
Saknar du internet finns anmälningsblankett i klubbhusets blankettfack. Dock är denna möjlighet på väg att
tas bort, så det gäller för alla att hitta en lösning på att anmäla sig via BAS.

Arbetsledarna
Gunilla, Ulf och Stefan

I varje nummer

Notiser och aktuellt
Det händer och pågår alltid en hel del saker i klubben.
På hemsidan kan du alltid hitta det senaste, men här kommer du kunna läsa lite annat också.

Mätning av biocidfärger på båtbotten v 10 – anmäl din båt
Behöver du kontrollera att din båt är fri från giftiga biocidfärger? Du
kanske köpt en ny båt eller behöver ett intyg på att din båt är ren inför en
framtida försäljning.
Under vecka 10 (8-15 mars) organiserar SBS en XRF-mätning av SBSbåtar som ligger på varvet. Mätningen genomförs av klubbens egna
mätförrättare som under vintern har utbildats i XRF-mätteknik genom
SBU, Svenska Båtunionen.
Kostnad: 250 kr/båt (självkostnadspris för hyra av XRF-instrumentet). Betala till SBS bankgiro 57305666 i samband med anmälan.
Anmälan: miljo@satrabat.se senast den 1 mars 2022.
I anmälan ska du ange dina kontaktuppgifter (mobiltelefon samt mail), SBS-nummer, plats på varvet,
båtmodell samt andra kännetecken.
Frågor: Ulrika Nylén, miljöombud, 073-623 48 43.

Föreningen Rena Mälaren städar i hamnen – var med och hjälp till!
Den 3 april kommer dykare och repdragare från föreningen Rena
Mälaren till vår hamn i Sätra. Föreningen kommer helt gratis att städa
hamnen åt oss genom att plocka upp skrot, skräp och farliga gifter
från botten.
Rena Mälaren är en ideell förening med syfte att få bort gifter från
Mälaren/Östersjön samt att väcka opinion så att folk inte fortsätter att
slänga sina sopor i den vackra och ömtåliga vattenmiljön. Rena
Mälaren har sedan starten 2018 plockat upp 150 ton skrot inklusive batterier!
Vi är så glada över att föreningen vill städa i vår hamn och naturligtvis nyfikna på hur mycket skrot som
ligger där på botten. När Rena Mälaren kommer den 3 april behöver vi hjälp med att bland annat sortera
och köra bort skräpet till återvinningen. Du som hjälper till får lunch och fika. Kanske har du dina
favoritglasögon på botten. Kom och peka och hjälp till! Om du är intresserad, anmäl dig på denna länk så
är du med i gänget den 3/4.
Tips på kläder för dig som hjälper till kan vara stövlar och oömma kläder i övrigt.
Läs mer om Rena Mälaren
http://www.skargarden.se/rena-malaren-renar-saltsjobaden/

Kursen i förarbevis succé!
Vi kan nu räkna in ca 45 personer som genomgått kurs i Förarbevis! Bravo!
Det var gott om medlemmar som har stuga på öarna bland studenterna.
Kanske kommer kursen ge mersmak och resorna utökas till längre turer än
"bara" ut till ön?
Vi hoppas på ett rikare båtliv i och omkring hamnen och räkna med att vi
kommer komma med ännu fler kurser framöver. Vad sägs om
- Kurs i lämpliga knopar för tilläggning
- Praktiskt båtframförande
- Grundkurs meka motor/konservera för vintern.

Soppan tillbaka och extra arbetsplikt?!
Soppan på arbetsplikten kom ju tillbaka på höstens arbetsdagar och
detta välsmakande och värmande elixir kommer hålla oss varma även
vid årets arbetsdagar!
Utöver ordinarie vår- och höstplikt kan det i höst bli fråga
om frivilliga arbetsinsatser eftersom vi efter höstens torrsättning
kommer behöva tömma alla bryggor från precis allt då vi kommer
få nya bryggor till våren. Exakt hur mycket extra frivilligarbete som
kommer att krävas får vi återkomma till. Vi vill dock redan nu be dig att fundera på hur du kan stötta med
en extra dag i höst förutom Arbetsplikten. Mer detaljer kring detta efter sommaren. Kanske är du
hantverkare till yrke? Då kommer det finnas gott om saker vi skulle behöva din hjälp med. Hör av dig
till arbetschef@satrabat.se så vi vet vad du kan hjälpa till med.

Junior seglar på!
Priste som Årets båtkluibb har vi fått mucket tack vara att vi har en
juniorverksamhet. Riktigt kul och känns toppen. Vi kommer köra igång
terminen veckan efetr sjösättning. Kom igen och anmäl ert barn till oss så
att de får lära sig segla, läsa sjökort, slå knopar och lite sjövett i allmänhet.
Kanske har någon du känner ungdomar/barn i ålder 10-12 år som vill börja
segla hos oss? Anmälan och svar på det flesta frågor hittar du
här: Juniorsektionen

Sjösättning i maj
Skriv in i kalendern! I början på maj ska båten i sjön! Närmare bestämt
söndagen 1 maj. Du kommer få en kallelse till vilket pass du ska infinna
dig som vanligt.
Om vi skulle gå tillbaka till som det var förr med en stor samligt på
morgonen och sen kör man igång alla sjösättningar i ett svep, det får vi
se. Just nu är det 2-timmars sjösättningsgrupper som gäller.
Sist men inte minst: en SBS:are sjösätter alltid med flaggan på plats!

Favorit i repris-repris
Ständiga frågan: är det värt att lägga pengar på en "äkta" torrboll för att
hålla båten fuktfri? Kanske/ kanske inte. Ett durkslag med vägsalt/tösalt
i en hink fungerar utmärkt och har stor/ större torkningseffekt enligt
många. Töm dock hinken ofta!
Det är viktigt att du köper kalciumklorid (se länk för exempel) och
inte natriumklorid (brukar kallas vägsalt). Läs på förpackningen när du
köper saltet! Fel salt ger snudd på ingen effekt...
Är du osäker kör du såklart med en äkta torrboll från närmsta båtbutik
eller Biltema ;-)

Vass på hemsidor?
Vi kommer i slutet på 2022 behöva byta vår nuvarande hemsida. Detta då
Riksidrottsförbundets lösning för hemsida, som vi och många andra
idrottsföreningar har idag, kommer att stängas.
Vi har ett projekt kring detta hur vi enklast byter hemsida. Kanske har du i
din förening varit med och byggt upp en ny hemsida i ett verktyg som är
riktigt prisvänligt? Vi vill höra av dig och få lyssna till dina tips och
erfarenheter. Vi på redaktionen kommer göra själva jobbet med att bygga
upp en ny sida, men det skulle vara bra att få in tips på bra verktyg som vi kan byta till. Hör av dig
till redaktor@satrabat.se om du tror att du kan hjälpa oss i denna djungel.

Vinster Årets Båtklubb 2021

Här kan du läsa vad vi har vunnit lite mer exakt.
(och även se en kavalkad av bilder från de senaste åren)
Vad vinner vi då? Förutom en fin utmärkelse så kommer vi att få en stor tjusig plakett med
"Årets Båtklubb" som ska sättas på väl synlig plats i klubbhuset.

Dessutom kommer vi att få ett stort lass av produkter från Båtlivs alla olika sponsorer. Det
sammanlagda värdet på produkterna är 125 000:-!

Båtlivs redaktion kommer komma ner till oss i klubben under våren och lämna alla vinster.
Det pratas om lastbil!

Vi i styrelsen har funderat på hur vi ska kunna låta dig som medlem ta del av vinsterna på
bästa vis. Detta är vad vi har kommit fram till:

När vi sett och gått igenom allt material kommer vi att utlysa en auktion som alla medlemmar
ska kunna bjuda på de olika produkterna i. Vi återkommer i vårens nyhetsbrev med detaljerna.

Målet med pengarna som auktionen inbringar är att vi ska kunna köpa en miljövänlig motor
till Juniorernas följebåt. Det ska antingen bli en 4-takstmotor eller en som går på el! Pengarna
som vi får in styr vilken motor det blir.

Vi kommer också att anordna en loppis under våren där vi kommer kunna sälja en hel del av
vinsterna vi fått in.

Som vanligt har vår Båtloppis ett syfte att stötta juniorverksamheten den också.

Köpet av båtmotor är bara en del. Vi behöver lite nya segel till våra optimister och vi kommer
behöva nya fall till våra Tvåkronor

Häng med i nyhetsbreven och håll utkik i din mailkorg i övrigt så att du inte missar något bra
erbjudande.

Förutom att Juniorverksamheten (alltid) behöver pengar så är det stora kommande
investeringar på gång i klubben, så dina köp i båtloppis och i vår auktion under våren kommer
komma din klubb och därmed dig till stor nytta!

