
 

 
Verksamhetsberättelse för SBS 2021  
 

I det stora hela kan man säga att 2021 har varit ett mellanår p.g.a  Covid.  
Generellt har vi genomfört det viktigaste som var planerat och samtidigt hållit 
igen i budgeten.  Gjort administrativa förbättringar och säkerställt de projekt som 
varit. med tanke på nästa år och framtida buffertar. 
 
Målsättning 2021 
Målsättningen var att slutföra de större projekten med bryggor och elförbättringar, 
vilket vi gjort.  En del mindre projekt har skjutits på tills 2022. 
 
Sällskapets ekonomi 
Sällskapet har under året följt budgeten som presenterades på föregående årsmöte.  En del 
avvikelser,  så som elkostnader har rusat iväg av förklarliga skäl.  Vi tog höjd för fördyringar och 
sköt vissa projekt tills nästa år.  Till slut har vi något plus mot budget vilket banar för nästa år.  
Målsättning är att på sikt ha en reserv för oförutsedda utgifter samt hålla ambitionen om rimliga 
avgifter.  Fortsätter vi som vi gjort hittills kommer det att finnas en början till bra reserv redan 
nästa år. 
 
Möten 
Styrelsen har hållit de antal styrelsemöten som erfordras dessutom ett antal arbetsmöten under 
året. De informationsmöten som skulle hållits under året föll bort pga covid.   
 
Bygg & anläggning  
Staketet runt området har förbättrats under året för att säkerställa säkerheten på området. 
 
Bryggorna  

 Har färdigställts enligt plan med vatten el och lyse.  Flytbryggor justerats med hjälp av 
Bryggkompaniet för bättre in och utfart samt mer platser på racerbryggan. Förfrågan har 
skickats ut till medlemmar om möjlighet till y-bom inför 2022. 
 
Hamnplan 

 Två sjösättningstillfällen och två torrsättningstillfällen har genomförts på ett säkert sätt. Inga 
incidenter i år   Arbetet med översyn av hamnplan har fortlöpt. Implementerat tydligare 
regelverk och plan för hamnplan & y-bommar har skett under året.  Mycket bättre städning i år, 
mer ordning och reda. 
 
El  

 Fortsättning av dokumentation av hela elsystemet.  Nya mätare för framtida mätningar och 
separata matningar är gjorda till brygga, hamnplan. främst för att säkerställa Toa/pumphus.  
Byte till led generellt, allt enligt plan. 
 
Vi kan  fortfarande konstatera att regler ej följs gällande elkonsumtion på hamnplan vintertid.  
75% av vår elförbrukning sker under vinterhalvåret.  Möjlighet till att betala egen elförbrukning 
har getts. 



 
Kaffestugan  
El, lampor och säkerhetsutrustning installerades i kaffestugan för att säkerställa allmän 
användning av stugan.  Den har använts som allmän lokal med självtag, betala själv principen.  
Har funkat till 90% med betalningar vilket man väl får säga är ett gott resultat. 
 
Trivsel, fest och event 
Har haft några mindre tillställningar, men inga fester och silluncher genomfördes pga. covid. Nya 
tag och stort fokus tills nästa år 
 
Säkerhet  
Fortsättning av dokumentation enligt myndighetskrav. Uppföljning av nya rutiner för att 
uppfylla myndighetskrav, Genomföra krav på information inom klubbområden. 
Kameraövervakningsprojekt har skjutits på. 
 
VVS  

 Förvaltning och rapportering gjort enligt gällande regler en gång per år.  
 
Miljö och miljögrupp  

 Löpande arbete under året har skett med information och uppdatering av gällande regler.  Vi 
har haft inspektion av staden med påföljder om bottenfärgshantering.  Slutrapport har ej 
erhållits ännu.  Dock klart att det blir hårdare regler runt tvätt och blästring i Brunnsviken. 
 
Arbetsplikter 
Arbetet med arbetsplikter har skötts eminent.  Förbättring och digitalisering av anmälan och 
uppföljning har påbörjats. 
 
Nattvakter 
Bra genomfört under året.  Inga större incidenter kan konstateras.  Behövs dock fler som 
genomför dessa inför framtiden för vår egen säkerhet. Förbättring och digitalisering av anmälan 
och uppföljning har påbörjats. 
 
GDPR  

Ansvarig kontaktperson finns , korrekt information på webbsidan finns enligt satta mål av 
styrelse. 
 
Medlemmar 

Introduktion har genomförts för ett femtiotal nya medlemmar.  Dels för att hälsa dem välkomna 
men också för att informera om möjligheter,  skyldigheter och ansvar. Ett gediget arbete som 
genomförts bra.  Kan konstatera att vi fått fler medlemmar vilket är lovande för 2022 
 
STORT TACK alla förtroendevalda, funktionärer och ni övriga medlemmar som på olika sätt 
hjälpt till med klubbarbetet under året – ingen nämnd, ingen glömd! 
 
FANTASTISKT ARBETE! 
 
Mats Öijvall, Ordförande / Styrelsen SBS 
 
 


