
Ännu en bit in på 2020 och helt nya tider! 
Började att skriva ett månadsbrev om hur klubben kreativt skulle kunna hålla det 
försenade årmötet utomhus i början av maj. Lämnade datorn för att titta på Regeringens 
presskonferens härom dagen, vilken vände upp och ner på alla planer runt årsmötet. 
   Trots dessa Corona-tider så planerar klubben för en båtsommar - förmodligen inte som 
alla år tidigare. Tids nog får vi se vad som händer i samhället - men att vara ute i sin båt, 
tillsammans med sin familj, kan väl inte ses som särskilt farligt för smittspridning. Snälla, 
rätta mig om jag har fel! 

Årsmöte 2020 
Folksamlingar på fler än femtio personer är förbjudna!  
   Klubben kan inte kalla till ett årsmöte där många av klubbens medlemmar inte skulle 
tillåtas delta - ABK har cirka 75 medlemmar och även om inte alla förväntas komma så kan 
vi inte förutsätta det. Årsmöte måste därför skjutas framåt på obestämd tid och att 
styrelsen därför fortsätter på samma villkor som tidigare under verksamhetsåret.  
   Några investeringar förutom redan beslutade kommer inte att göras! 

  - Är det okey att styrelsen fortsätter förvalta klubben på mandatet från förra årsmötet? 
Om någon medlem motsätter sig ett sådan förfarande så får hen höra av sig. Inte för att 
jag, i stunden, vet hur ett sådant ärende ska hanteras - men möjligheten till att protestera 
måste finnas. 
   Vad gäller att skjutna upp årsmötet så stödjer vi oss på anvisningar från Svenska 
Båtunionen. Läs mer här -  
https://batunionen.se/om-medlemsmoten-i-batforbund-och-batklubbar-med-anledning-
av-risken-for-coronoasmittan/

https://batunionen.se/fordjupad-information-om-styrelsens-ansvarsfrihet-vid-
framskjutet-arsmote/

   Det ska självklart hållas ett årsmöte 2020 - men tidpunkt kan ingen besluta idag. Kallelse 
till ett årsmöte kommer att skickas ut senast tre veckor före utsatt datum. Vi får se om det 
kan bli innan mitten av juni. Om inte så blir det inte förrän i slutet av augusti - under 
sommaren är det kanske inte är så lämpligt då många förhoppningsvis kan åka båt istället. 

Uthyrning av lokalen 
Alla bokningar av klubblokalen, fram till juni, är annulerade. Nya bokningar har helt 
avstannat och lär så förbli en tid framåt. Hoppas de kommer igång till sensommar/höst. 

Årets fakturor 
Fakturorna för årets säsong kommer att skickas ut via e-post under påsken. Kolla era e-
postkonton. Kolla även i skräppostlådan. Saknar ni fakturan får ni höra av er till kassören. 
- fakturor för avgifter ska vara betalda innan sjösättning 
- ev. betalningar vid sjösättning endast genom Swich nr. 1231 99 78 81 
- anmäl senast 8/4 till Daniel Näsman om ni inte ska nyttja er hamnplats under sommaren. 
OBS! Beting på arbetsdagar och hamnvakter kvarstår även om platsen blir uthyrd 

Generella Corona anvisningar vid arbetsdagar och hamnvakt 
- Inga medlemmar med minsta tendens till förkylning får delta under arbetsdagarna. 
Samma regel gäller vid sjösättning! 
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- Alla de i riskgruppen behöver inte göra arbetsdagar, så länge vi har det som nu, då det 
bedöms vara risk att man omedvetet kommer för nära varandra i de olika arbets-
momenten, dvs rent fysiskt. 

- Alla de i riskgruppen bedöms kunna göra sina hamnvakter då inga större folksamlingar 
förväntas i hamnen och att hålla avstånd till andra enkelt kan regleras. Säga ifrån eller 
backa undan! 

- Klubben kommer trycka upp affisher, med klubbens anvisningar, för att sättas upp runt 
om i hamnen. 

Riskgrupp 
- Klubben har samma definition av gruppen som samhället i övrigt. Medlemmar som är 
fyllda 70 år och äldre. Medlemmar med underliggade sjukdom som gör dem utsatta för 
förhöjd risk vid utvecklad Covid-19 sjukdom. 
- De medlemmar som är fyllda 70 år kan vi ta bort från kallelsena till arbetsdagar. Övriga 
har vi ingen aning om och ska heller inte ha. Vill ni höra av er till Daniel eller Ulf så vore 
det bra för att kunna planera arbetsdagarna. OBS! Ingen som vi kräver... 

Arbetsdagar 
- Arbetsdagarna ska genomföras med arbete i mindre grupper och vi gör bara de allra 
nödvändigaste åtgärdena för att hamnen ska bli klar för sommaren. Hamnansvariga, 
Daniel och Ulf, kallar lämpliga personer för att utföra vissa av jobben. 

- Klubben kallar nyttjanderättshavare till de olika arbetsdagarna och fördelar olika 
nödvändiga arbetsuppgifter. Vid ev. arbetsbrist avblåses arbetsdagen efter att närvaro 
registrerats. Här får medlemmarna själva avgöra om man kan göra mer än de som listat 
som nödvändigt. 

Nödvändiga arbetsmoment 
- vågbrytare och tillhörande bojar 
- bryggor och landgångar 
- installera lås i grindarna 
- gräsklippning under sommaren - löses med några få personer 

Övriga inte helt nödvändiga arbetsmoment 
- byta lampor i hamnbelysnigen 
- installera belysningstolpe vid "tre-bryggan" 
- sjösätta bojflotten 
- komplettera med betongvikter på brygga 1 och 2 
- måla yttre delen av klubbstugan 
- placera nya hinder vid infarten till klubbstugan 
- ny strandskoning utanför truckförrådet 
- restaurera Sun Bustern och anpassa den "vita båtvagnen" 
- elda gräset på ängen bortom jolleförrådet 

Sjösättning... 
- Inga medlemmar med minsta tendens till förkylning får delta under sjösättningar i ramp 
eller travers. Samma regel gäller under arbetsdagar! 



... i traversen 
- bemannas med godkända operatörer av travers och truck 
- bemannas med tre personer i sjösättningteamet 
- hålla båtägare på avstånd - mellan uppställningsplats och tills båten är i sjön - dock ej vid 
  koppling av stroppar från båtens däck, vilket ska utföras av en person i "båtteamet" 
- boka fasta tider för att sprida ut arbete och antalet personer över dagen - 45 min mellan 
  båtar, Bokningsformulär kommer att finnas på https://www.alnobatklubb.com 

... i rampen 
- sjösätter man själv och årets kod till hänglåset får av man kassören Alf Lindbergh 
  070-380 99 93. Detta efter att avgifter är betalda för sommaren 2020. 

Enskilt arbetet under vårens rustning av båtar 
- personer med minsta förkylningsymtom ska inte befinna sig i hamnen - inne i och runt 
  uppställda båtar - gäller både utomhus och inne i båthallen 
- personer som befinner sig i hamnen för vårrustning av sina båtar ska hålla 
  rekommenderat avstånd mellan varandra 
- raster rekommenderas göras utomhus på klubbstugans altan eller vid sin båt 

Funderingar... 
Ja, det här är styrelsens funderingar i Corona-tider som dessa. Kan kanske upplevas som 
lite överdrivet av vissa men vi vill vara på den säkra sidan istället för att riskera kritik. 

Coronan stoppar färjelinjen från Alvik! 
Har lovat rapporter om den planerade färjelinjen från Alvik in till Sundsvall. Härom dagen 
fick jag det här mailet från Cape Town, hela Syd Afrika är just nu helt nedstängt, a total 
shutdown, i tre veckor p.gr.a. Coronan. Undrar hur det är? 

Dear Alnö Residents. 
With respect for current and future Swedish and international 
travel restrictions, as well as limitations on public gathering 
(including ferry travel) 
   Shaw Rederi AB has taken the decision NOT to start the Alnö 
– Sundsvall commuter ferry service in May 2020 as planned. 
   A great deal of work has been put into developing this much 
needed service and as many things are already in place, our 
plan is to continue to work on this project with a view to 
commence operations as soon as the ice clears in spring 2021. 
   The above also applies to the maritime training courses due 
to take place on Alnö throughout the year. 
   As soon as the current travel restrictions are lifted Ophelia & 
Roger Shaw intend to travel to Alnö to meet and engage with 
those who have supported our efforts over the last 8 months 
and to identify further ways to improve our existing plans. 
 
Kind Regards 
Roger Shaw 

Alnö 2020 04 01 
Frank Arnoldsson, ordförande 

Alnö Båtklubb


