
 

 
Verksamhetsplan för SBS 2022  
 

Målsättning 2022  
Efter de större projekt vi haft skall vi nu fokusera på de mindre projekten, säkerhet vid 
bryggor och hamnplan.  Utrustning, stegar och information enligt regler skall sättas upp.  
Försök att genomföra fler trivselaktiviteter och förbättrad kommunikation till medlemmar. 
Planen är fortfarande att oförändrade avgifter skall vara.  Inför nästa år bör vi ha en början till 
god reserv för framtida oförutsedda utgifter. 
 
Möten 
Så länge restriktioner finns kommer vi att flytta över möten digitalt tills vi kan ses i person på 
klubben. Förhoppningsvis kan vi hålla fysiska informationsmöten på klubben i år.  
 
Bygg & anläggning  
Måleri av byggnader blir årets stora insatts.  Tak på skåpen.  Grus på hamnplan likaså.  
Stallissnickarna har fria händer att jobba med förbättringar inom budget som vanligt.  Fortsatt 
underhåll av staket. Inköp av nya vagnar samt få till en snygg plats för sophanteringen. Fasta 
soffor vid verkstaden skall snickras. 
 
Kaffestugan  

Mindre förbättringar som bättre kylanordningar och organisation.  Se över priser.  Systemet 
fungerar bra och vi tror det är uppskattat, bara att fortsätta med det 
 
Trivsel 

Målsättning är att hålla sedvanlig sill lunch och en jubileumsfest i juni samt de vanliga mindre 
grillaftnar som varit.  Kräftskiva till hösten istället för grillfest. Sociala samvaron vid 
arbetsplikterna är ett uppskattat arrangemang som kommer att fortgå. Nya medlemmar är 
automatiskt medlemmar i festkommittén i två år. 
 
El  
Mindre förbättringar som uttag lysen säkerhet och dokumentation kommer att göras under 
året. 
 
Säkerhet  

Fortlöpande arbete gällande kran, miljöstation, information verkstad och bryggor kommer att 
ske som vanligt med egen kontroll och rapportering till myndigheter.  Plan på att genomföra 
kameraövervakning finns tillsammans med wifi på området. 
 
VVS  

 Förvaltning och rapportering s ka göras enligt gällande regler en gång per år. 
 
Miljö och miljögrupp  

Uppdatering och rapportering till myndigheter samt ny information till medlemmar kommer 
att komma löpande. 



 
 
 
 
Hamn  
Förutom sedvanliga sjösättningar och upptagningar skall fokus ligga på hamnplans framtida 
organisation. 
 
Arbetsplikter 

Fortlöper som vanligt och funktionärer har fria händer att skapa trivsel runt dessa.  
Utveckling och effektivisering av anmälan och uppföljning kommer att ske. 
 
Nattvakter 

Utveckling och effektivisering av anmälan och uppföljning kommer att ske. 
 
Webb  

Fortlöpande arbete kommer att ske på webbsidan som kommer att vara en ren 
informationssida.  Ganska statisk men korrekt information skall finnas där för såväl nya som 
gamla medlemmar.  Vi använder Facebook gruppen som ett mer socialt verktyg och 
kommunikationskanal. 
 
 

Med förhoppning om ett kommande år med mer normalisering  av förutsättningar till ett bra 
brygg- och båtliv. 
 
 
Med vänlig hälsning 
Mats Öijvall, Ordförande  / Styrelsen SBS 


