Sätra Båtsällskap - SBS
Årets Båtklubb 2021
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021

Årets båtklubb 2021
Den 4 februari 2022 offentliggjorde tidningen Båtliv och Svenska Båtunionen att Sätra
Båtsällskap blivit utsedd till årets båtklubb 2021. Av Svenska Båtunionens 900 båtklubbar
var ett 20-tal nominerade för utmärkelsen. I pressmeddelandet skriver juryn “Sätra
Båtsällskap vann finalomgången, där flera båtklubbar jämfördes utifrån flera kriterier. Bland
annat sjösäkerhet, miljö- och ungdomsarbete. Den vinnande klubben kom etta på nästan
varje punkt vid en jämförelse”
Juryns 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”
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Funktionärsöversikt 2021
SBS Styrelse
Ordförande:
Kassör:
Vice Ordförande:
Sekreterare:
Hamnkapten:
Ledamot Vice hamnkapten:
Ledamot Arbetschef:
Ledamot IT ansvarig:
Ledamot Informationsansv
Suppleant Vice Arbetschef 1:
Suppleant Vaktchef:
Vice Arbetschef

Anders Jansson
Lars G Ohlsson
Jonas Neander
Ulrika Nylén
Jonas Neander
Lars Erik Wester
Stefan Eriksson
Jonas Neander
Rikard Hård
Gunilla Palmér (f.o.m.2021-03-14)
Patrik Yttring
Olle Markås (t.o.m. 2021-03-14)

SBS Övriga funktionärer
Revisorer:
Revisorssuppleant:
Vice vaktchef:
Klubbhusvärd:
Klubbmästeri Trivsel
Juniorledare:
Miljöombud:
Vice klubbhusvärd:
Vice Arbetschef 2:
Vice Arbetschef 3:
Repr. i StSF:
Utbildningsansvarig:
Tävlingskommitté:

Valberedning
Sammankallande:

Förtjänstmärkeskommittén
Sammankallande:
Olga Larberg
Lars G Ohlsson
Olle Markås
(t.o.m. 2021-03-14)

Lisa Kinnari, Otto During
Carl Filippe Carr
Vakant
Birgitta Neuman
Birgitta Neuman
Martin Rundström
Ulrika Nylén
Bacir Said (t.o.m. aug 2021)
Ulf Larsson

SBS-medlemmar i SVI:s styrelse

Gunilla Palmér (t.o.m.2021-03-14)

Sofia Sölver, Maria Skoog
Rikard Hård
Vakant

Ordinarie ledamot:
Ordinarie ledamot:
Ordinarie ledamot:
Suppleant :

Lars-Erik Wester
Anders Jansson
Nils Ahlén
Jonas Neander

SBS-medlemmar som SVI-revisorer

Birgitta Neuman
Olga Larberg
Martin Rundström

Revisor:
Revisorssuppleant:
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Otto During
Carl Filippe Carr

dock fortgått. Ca 5 Juniorer i åldrarna 10-12 år
och 4 vuxna ledare/ instruktörer har seglat de
utlysta onsdagskvällarna under både vårtermin
och hösttermin. Vi har haft 10 träffar under året
med bra närvaro vid varje tillfälle. Dock inte hög
nog för att få verksamhetsstöd. Varje träff har
pågått ca 2 timmar. Vi har seglat mest
Optimistjolle och övat på tekniken med att byta
grepp på rodret vid slag och jipp samt
viktfördelning i båten. Vi seglade i våra 2-kronor
mot slutet av höstterminen. Under hösten
genomförde vi årets dagshajk med längre segling
till Jungfruholmarna. Vindarna var verkligen inte
med oss, så vi blev både ordentligt sena hem och
blev bogserade sista biten! Men kul hade vi!
Under senare delen av 2021 utökades klubbens
(läs Juniorernas) båtpark med en ny följebåt! En
stadig och rymlig Lohi 450 från sent 80-tal med
en 70 hästars motor! Den går undan! Till våren
ska juniorerna få testa att köra styrpulpet och
navigera lite! Vi ledare bestämmer farten!
Vår populära Båtloppis kunde inte heller 2021
genomföras pga av Corona, men 2022 öppnar vi
troligen butiken igen! Håll utkik på
sjösättningsdagen!

VERKSAMHETEN 2021 I
SAMMANDRAG
MEDLEMMAR
SBS hade vid verksamhetsårets utgång 204 (200)
medlemmar, varav 162 (157) aktiva, 8 (9)
juniorer och 34 (34) stödjande medlemmar.
Under verksamhetsåret har 22 nya medlemmar
antagits och 18 har slutat.
MÖTEN
Tre allmänna medlemsmöten, årsmötet inräknat,
har genomförts under året. På grund av
Coronapandemin genomfördes vår- och årsmötet
digitalt. Eftersom vi inte kunde genomföra
vårmötet fysiskt på någon närliggande
båttillbehörsaffär (som brukligt är) så gavs alla
klubbmedlemmar, att under den dagen, handla
båttillbehör till kraftigt rabatterade priser på SEA
SEA. Höst- som vintermötet genomfördes såväl
fysiskt som digitalt. Detta eftersom vi under
pandemin, genom de digitala medlemsmötena,
nått en betydligt yngre målgrupp.
FÖRBIFART STOCKHOLM
Arbetet med Förbifarten har pågått under hela
året. Kommunen arbetar med en detaljplan för
området efter förbifartsarbetet. Bl.a. kommer en
ny permanent byggnad att uppföras på
varvsområdet. Verksamheten i
utskeppningshamnen upphörde under 2019. För
att undvika samma läge som båtsäsongen 2016,
med oskyddad småbåtshamn för västlig vind, har
Staden lovat att ersätta Förbifart entreprenörens
pontoner när dessa kommer att flyttas.
Avetablering på varvsområdet ska vara
genomförd senast 2024-01-31.

TÄVLINGSKOMMITTÉN
Klubben har under 2021 inte haft några utlysta
tävlingar i egen regi. Vårregattan blev inställd,
Höst-seglingen genomfördes inte heller. Givetvis
har Corona hindrat de flesta former av
sammankomster. Nya tag kommande år!

MILJÖARBETET
SBS har under året verkat för ett hållbart båtliv
och en god miljö, inom klubben och med andra
organisationer. Under året togs ett stort kliv i
miljöarbetet då medlemmarna inför sjösättningen
intygade ren båtbotten, det vill säga att båtbotten
är fri från miljöfarliga biocidfärger enligt
Stockholms stads referensvärden. Sätra
Båtsällskap har därmed mött Stockholms Stads
målsättning att alla båtar som har huvudsaklig
förtöjningsplats i Mälaren ska vara skrovrena.
Som en del av detta arbetet genomfördes
informationsmöten samt ett flertal individuella
kontakter med båtägare. Några båtägare sanerade
på egen hand sina båtar genom skrapning eller
slipning. SBS deltog i SMBF:s årliga
miljökonferens samt miljökonferens inom SBU.
Miljöpolicyn som är gemensam för SBS, FBK
och SVI reviderades samt egenkontroll
genomfördes.

JUNIORVERKSAMHETEN
Seglarskolan har under året haft lite färre
deltagande än vanligt, men verksamheten har

INFORMATION
Klubbtidningen/ nyhetsbrevet Sätra Båt har
utkommit med 4 nyhetsbrev under året.
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Utgivningen har i enlighet med stadgar skett strax
innan våra medlemsmöten och innehållit kallelse
och material till mötena samt annan information
om klubbens verksamhet. Nyhetsbrevet fanns
även tillgängligt på vår hemsida.
Hemsidan har under året löpande uppdaterats
med aktuell information såsom uppmaning att se
över sin båt efter stormar o dylikt. Även
kalendern har blivit uppdaterad med en ny design
så att de närmaste aktiviteterna visas tydligare.
Utöver ordinarie utskick har även ett postalt
utskick gått ut till medlem inför Årsmötet med
handlingar och kallelse.
Facebooksidan har hållits uppdaterad sporadiskt,
men tyngdpunkten har legat på hemsida och
Facebookgruppen. Sidan har använts som
stödjande kanal för att nå ut till medlemmar och
icke medlemmar i frågor som är av mer allmän
karaktär.
Facebook-gruppen har vuxit blygsamt under 2021
och vid årsskiftet hade den ökat med endast ett
fåtal medlemmar sedan 2019. Ca 50 anslutna kan
nog vara ungefär vad vi kan vänta oss, alltså ca en
fjärdedel av medlemmarna. I gruppen
kommunicerar vi direkt till medlemmar så att
relevansen i informationen är maximal.
Medlemmarna kan även själva göra inlägg.
Sommartid adderas där en hel del inlägg från
medlemmar som berättar var de är och vad slags
roligt det finns att uppräcka i både nära och
fjärran vatten.
Påminnelser inför olika aktiviteter och möten har
vi som vanligt skickat ut via SMS och e-post för
att underlätta för medlemmar att inte missa
viktiga klubbhändelser.

Höstens torrsättning gick bra och vi har 23
vinterliggare i år.
ARBETEN
2021 hade vi 5 schemalagda arbetsdagar, den
extra dagen på våren ägnades åt att montera ihop
de nya bommarna som köpts in för att ersätta en
del äldre på B-bryggan. Övriga dagar ägnades åt
att färdigställa vår hamn inför sommarsäsongen
respektive vintervila. De något lättade
restriktionerna möjliggjorde gemensam lunch
med traditionell Gulaschsoppa.
Vi fortsätter underhållet av vår hamn och vid
höstens arbete tog vi iland ytterligare ett antal
bommar från B och C-bryggorna. Dessa kommer
att ersättas med nya våren 2022.
VAKTVERKSAMHET
En härlig sommar helt utan stölder eller bränder.
Härligt vaktat alla medlemmar. Antalet missade
vakter var 11st. Det är trots allt ganska bra men vi
kan bättre. Samtliga som har båt i hamnen över
sommaren ska gå vakt. De enda som är befriade
från detta är hedersmedlemmar över 80 år.
Kom ihåg att det finns en lista i vaktpärmen där
man kan köpa en ersättningsvakt så slipper man
straffavgift för utebliven vakt..
KLUBBHUSET
Även under 2021 har medlemmar hittat till
klubbhuset och dess balkonger för att njuta en
stund. Nästan alltid välkomnade av Birgitta som
gärna bjöd på en kopp kaffe.
Under året var klubbhuset uthyrt 10 gånger (3 ggr
2020). Detta tack vare tillfälliga lättnader i
Coronarekommendationerna under delar av året.
Flera medlemmar fullgjorde sin arbetsplikt
genom att städa husets lokaler. Vi tackar för
insatsen.
Årets höjdpunkt, med klubbhuset julpyntat, var
såklart Lucia- och julfirandet med dans och lekar
kring granen, klappar, fika med tårta och
pepparkakor, fiskdamm och levande musik kunde
genomföras, dock med försiktigt deltagande i
form av ca 3 familjer med barn. Men tomten kom
ändå! Vi tackar Birgitta som slitit med alla
förberedelser och lyckades få liv i vår mångåriga
tradition.

HAMNVERKSAMHET
Under året har 22 nya medlemmar blivit tilldelade
hamnplats, ungefär lika många har sagt upp sin
plats.
Hamnen har under året varit helt full och det har
varit stort tryck på att få båtplats. Vår kö har vuxit
ytterligare under året och vi har 61 personer i kö
vid årsskiftet 2021-2022.
Hamnen hyrdes i vanlig ordning ut till SVI och
sjösättningen gick smidigt trots Corona.
Säsongen har varit lugn utan några incidenter. En
ordentlig översyn av samtligas förtöjningar
gjordes under sommaren och tyvärr fick några
varningar delas ut.
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UTBILDNING
Under 2021 genomförde vi äntligen de
utbildningar i Förarbevis för fritidsbåt som vi
skjutit på från året innan. Det var ca 25
medlemmar som genomförde utbildningen.
Utbildningen skedde i klubbhuset och i SVI-huset
av SBS rutinerade utbildare Nisse som ju även är
SBS-medlem. Tack för väl genomförd
utbildningsinsats säger till Nisse! Mot slutet av
2021 har vi tack var detta ökat antalet
medlemmar med Nautisk kompetens med 24
stycken!
Utöver denna utbildning har även delar av
Styrelsen genomgått en av SBU framtagen
utbildning för Styrelsearbete. Det kunde
konstateras att SBS styrelse hade väldigt lite att
lära och vi kan med gott samvete säga att
klubbens Styrelse och övriga funktioner är
organiserade helt enligt gängse regler och normer,
men det var ett bra sätt att se hur styrelsearbetet
eventuellt kan utvecklas.

genomföras smidigt har det varit obligatoriskt för
alla nya SVI medlemmar att vara med på ett
informationsmöte där varvschef och ordförande
gick igenom regelverk somt allt praktiskt inför
upptagning.
SMBF – Saltsjön-Mälarens Båtförbund och StSF
– Stockholms Seglarförbund
På SMBFs årsmöte under våren 2021 valdes vår
ordförande Anders Jansson in i styrelsen för
SMBF. Funktionärer i SBS har även deltagit på
olika medlems- och informationsmöten under
året.
EKONOMI
Årets överskott blir c a 24 000 kr. Intäkterna blev
52 tkr över budget och kostnaderna översteg
budget med 28 tkr.
Överskottet av intäkter kom från helt full hamn
med 22 nya medlemmar. Intäkterna för
medlemsaktiviteter (förarbevis) gav högre
intäkter än budget (+25 tkr).

VARVET
Sjösättning och torrsättning genomfördes under
fyra helger. , samt under två vardagar. Den
absoluta huvuddelen av båtarna sjösattes under
ordinarie sjösättnings- och torrsättningshelger.
Det är med glädje vi kan konstatera att
maskinparken fungerat väldigt bra under året,
endast några mindre störningar har inrapporterats.
Liten och stor Sublift samt traktor med vagn har
bemannats med personal från klubbarna och SVI
samt av varvschefen.
Likt föregående år har vi p.g.a. Covid-19 delat in
sjösättnings- och torrsättningsdagarna i 4st pass,
genom färre samtida båtägare på varvsområdet
har syftet varit att minska risken för smitta.

På kostnadssidan drog vi över budget något,
vilket berodde på icke budgeterat material till
ovanstående förarbevisutbildning.
SLUTORD
Återigen ett år som varit väldigt speciellt och som
dessvärre präglats av Coronaviruset. När vi
trodde att vi kunde proklamera faran över så dök
det upp nya mutationer av viruset som
förändrade förutsättningarna. Men detta till trots
så kan vi återigen lägga ett framgångsrikt år till
handlingarna.
Det är inte utan att vi med spänd förväntan ser
fram emot 2022. Vi har förhoppningar och
förväntningar att under året komma tillbaka till
lite av normalitet, att vi återigen ska kunna umgås
på ett mer normalt sätt utan oro för tråkiga
konsekvenser.
Efter det att vi beslutat om verksamhetsplanen för
2022 fick vi reda på att vi under hösten 2022
kommer att få nya pontoner såväl på A som på B
bryggan, det kommer att innebära åtskilligt med
extra arbete för såväl funktionärer som för
medlemmar. Ett välkommet besked från Staden

Vi har även jobbat vidare med att få undan båtar
som varit långliggare på varvsområdet. I några
fall har vi förmått båtägaren själv att ta ansvar för
bortforsling av sin båt. I andra fall har vi genom
kronofogdens försorg fått tillgång till båten och
kunnat genomföra skrotning.
Totalt har vi under säsongen 452 (453) betalande
båtar på varvet. Fördelningen är FBK 162 (170),
SBS 93 (92) och SVI 195 (191). Ett 90-tal är nya
medlemmar i SVI, många är också helt nya
båtägare. I syfte att upptagning ska kunna
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då nuvarande brygganläggning har mkt i övrigt
att önska.
Vi har även skickat in nominering för att bli
“Årets Båtklubb 2021”, vi har gjort det eftersom
vi är stolta över mångfalden och kvaliteten över
klubbens verksamhet. Det är få klubbar som kan
stoltsera med en bred ungdomsverksamhet med
både egen juniorverksamhet som ett gott
samarbete med sjöscouter. Under 2021 hade vi en
helt biocidfri hamn, samtliga medlemmar har via
en egenförsäkran garanterat att deras båtar är rena
från giftfärg. Genom att ställa krav på våra
medlemmar om nautisk kompetens har vi fått
rejäl snurr på klubbens egen
utbildningsverksamhet.
Styrelsen vill passa på att tacka alla funktionärer
och medlemmar för ett väl genomfört arbete
under det gångna året.
Till sist vill vi inom styrelsen tacka för
förtroendet som visats oss och vi önskar den
tillträdande styrelsen lycka till i dess kommande
arbete för SBS.

Sätra i Februari 2022
Styrelsen för Sätra Båtsällskap

............................................................
Anders Jansson
Ordförande

............................................................
Ulrika Nylén
Ledamot/Sekreterare

............................................................
Lars G Ohlsson
Kassör

............................................................
Stefan Eriksson
Ledamot/ Arbetschef

............................................................
Jonas Neander
Hamnkapten/ Vice Ordförande

............................................................
Håkan Ferm
Ledamot/ Vice hamnkapten

............................................................
Rikard Hård af Segerstad
Ledamot/ Informationsansvarig
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