
 
Nytt år 2020 och nya möjligheter! 

Styrelsens ambition för 2020 är att fortsätta upprustningen av vår gemensamma hamnanläggning 
och området runt omkring. Något som syftar till att återställa det totala "värdet" av hamnen och 
därmed de enskilda värdena av respektive nyttjanderätt. Något som verkligen berör oss alla!


Många har uttryckt missnöje med att värdet på nyttjanderätter radikalt har minskat under de 
senaste åren. Dels beroende på ett lägre marknadsvärde då efterfrågan inte varit på topp men 
också att anläggningen uppfattas som blivit ganska nergången. Omkringliggande hamn-
anläggningar har kunnat erbjuda ett mycket bättre och trevligare intryck - både socialt och 
funktionellt.


Alla medlemmar som äger en nyttjanderätt i hamnen, oavsett om den är som hamnplats eller 
båthusplats, har ett gemensamt ansvar att jobbet blir gjort. För de allra flesta är detta självklart!


De som hyr en plats i hamnen tar på sig ett ansvar att göra arbetsdagar och vaktnätter under 
säsongen. Dessutom måste man bli medlem i klubben.


Inför arbetsdagarna, vår och höst, sändes kallelse ut via e-post samt publicerades på klubbens 
hemsida - www.alnobatklubb.com. Kallelsen innehöll datum, arbetsuppgifter och arbetslag.


Inför det nya året sammanställde styrelsen de vaktloggar och närvarolistor, som upprättats under 
2019, och kan som tidigare år konstatera att det finns medlemmar som av olika skäl inte finns 
med i dessa. Man har alltså inte genomfört vaktnätter och arbetsdagar - skälen kan variera 
ganska mycket. Både tråkiga och kretativa!


Utdrag ur Stadgar för ABK antagna 2013-02-12 

§ 4.3 Föreskrifter 
Medlem med Nyttjanderättsbevis A som ej vill/kan nyttja sin plats i hamn, ska anmäla det till 
styrelsen. ABK har då rätt att hyra ut platsen, till annan medlem, säsongsvis. 
Medlem som hyr bryggplats skall fullfölja de åtaganden och skyldigheter som föreskrivs i 
hyresavtalet. 

§ 7 Avgifter 
Medlemsavgiften i ABK fastställes av Årsmötet och gäller alla medlemmar 
Medlemmar med Nyttjanderätt A erlägger driftavgifter som skall bekosta drift, underhåll 
och investeringar i hamn- och varvsanläggningar. 
Medlemmar med Nyttjanderätt B erlägger driftavgifter som skall bekosta drift, underhåll 
och investeringar i båthall. 
Nyttjanderrättsinnehavare har arbetsplikt, arbetsdagar och hamnvakt. Om arbetsplikten 
inte fullgöres medför detta tilläggsavgift. Dessa avgifter beslutas av styrelsen. 

§ 8 Betalning 
Avgifterna skall erläggas i förskott och vara klubben tillhanda senast det datum som står angivet på 
ABKs hemsida. 

" Skjut inte budbäraren..."  

Den person i styrelsen som har det otacksamma uppdraget att konkret upplysa de medlemmar 
som missat att utföra sina plikter är kassören. Han sammanställer vilka belopp, som enligt stadgar 
och styrelsbeslut, ska utmätas och faktureras. För 2019 är tyvärr den sammanlagda summan     
40 000 SEK som fakturerats. Ganska exakt motsvarande de intäkter klubben haft för uthyrning av 
klubblokalen under 2019.


Månadsbrev till medlemmar - Januari 2020



Efter att fakturorna skickats ut uppstod en återkoppling som vår kassör inte ska behöva utstå. Det 
är inte kassören som i personligt syfte skickat fakturorna. Det är på uppdrag av Alnö Båtklubb och 
dess styrelse! Inom klubben ska inte språkbruket vara som de sämsta "tvitter-vokabuläret" - det 
undanbedes vänligen men bestämt.


Jag känner i stort sett till alla som är medlemmar i klubben och det är inte trovärdigt med alla 
dessa olika skäl till att inte betala sin faktura. Alla har idag, eller har haft, kvalificerade yrkesroller 
och kan helt enkelt inte vara så dumma att man inte förstått. Dåligt svepskäl! Förstår man inte vad 
som gäller i klubben är det enklast att ta kontakt med styrelsen och fråga. Dessutom finns all 
information på ABKs hemsida - www.alnobatklubb.com - stadgar, pris- och funktionärslistor etc.


Det är som sagt inte första året som detta fenomen med dåliga betalare uppstår - klubben har 
förlorat många tusenlappar då funktionärena inte orkat ta obehaget med att driva in pengar. Man 
har helt enkelt släppt fordringar. Att alla funktionärer i klubben jobbar idéellt ska man komma ihåg!


Det här utgör ingen bra rekryteringsbas för kommande funktionärer och kommande år. Därför har 
styrelsen beslutat att i fortsättningen sälja den här typen av fakturorna till inkassoföretag, på 
samma sätt som andra båtklubbar i distriktet.


Tillsammans med detta brev kommer en påminnelsefaktura att sändas ut med "vanlig" post, för 
att undvika argumentet att "min dator - mitt internet - min e-post fungerar inte". De fakturor som 
då inte är betalda på förfallodagen kommer att lämnas till inkasso. 


En sista åtgärd från klubbens sida blir att ej medge uthyrning eller försäljning av nyttjanderätt så 
länge ägaren står i skuld till Alnö Båtklubb.


Slut på det tråkiga... 

Klubben jobbar vidare under vintern med sociala aktiviteter som....


- ärtsoppsluncher var tredje torsdag i månaden. Öppet mellan 11.00 - 14.00. Ambitionen, förutom 
en trevlig lunch, är att ha föreläsare i varierande ämnen. Den som har något spännande att förtälja 
är välkommen att kontakta seniorkommitén. Ämnet kan vara i princip vilket som helst!


- pimpeltävling i hamnen, för hela familjen, i slutet av mars. En söndag i friluftslivets tecken - vill 
man inte fiska kan man säkert åka skidor på isen eller bara komma ut och sola sig lite i vårsolen. 


- i slutet av april planerar vi ett samarrangemang med Sundsvalls Båtsällskap och Svenska 
Kryssarklubben i vår hamn. Det blir ett kostnadsfritt heldagsseminarium för motor och 
segelbåtsfamiljer. 
"Vi utlovar en dag fullspäckad med nyttiga tips, aha-upplevelser och repetitioner!" säger 
arrangörena. Mer information inom kort.


- ett viktigt socialt arrangemang är vårens arbetsdagar som påbörjas i mitten av april. Även i vår 
blir det arbetsdagar vid fyra tillfällen. En modell som uppskattas av de flesta då det är mindre 
grupper och mer koncentrerade arbetsuppgifter. Byte av datum sinsemellan blir också enklare - 
men missar man alla tillfällen. Ja, då är vi tillbaka där vi började!


Löpande information om detta och förmodligen mycket annat kan du följa på vår nya hemsida - 
www. alnobatklubb.com - eller via klubbens facebook.


Vårens absolut viktigaste datum är den 19 mars. Då hålls klubbens årsmöte i klubblokalen 
klockan 19.00. Ta del av årsmötesdokumenten inför mötet på hemsidan!
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