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Verksamhetsberä,else Alnö Båtklubb Verksamhetsåret 2020 

Verksamhetsåret präglades av Coronapandemin som lagt e9 täcke över all verksamhet med 
uppskjutna möten inställda evenemang och omprioriterade ak>viteter som följd. 

Klubben hade vid årets början 77 medlemmar och vid årets slut 70 medlemmar. 

Antalet ny9jandeplatser i hamnen uppgick >ll 55 st. Under året >llkom en ny9jandeplats då 
Daniel Näsman har byggt en brygga med sjösä9ningsplats för sjöräddningens va9enskoter 
och en bryggplats och är nu alltså 56 st. 

Antalet ny9janderä9er i båthuset uppgick >ll 16 st. 

Styrelsen har under året haM följande sammansä9ning: 

Ordförande:    Frank Arnoldsson 

Kassör:   Alf Lindberg 

Sekreterare:   Tage Carlsson 

Ledamot H&V:  Daniel Näsman 

Ledamot  repr. För båthus:  Ulf Vikström 

Ledamoter:   Bo Gustavsson och Rolf Hermansson 

Suppleanter:   Stefan Wengelin och Jim Sjöberg 

Revisorer har varit:  Henrik Fälldin och Kristoffer Henriksson 

Valberedare: Har varit:  Michael Jeppling och Kristoffer Hagdel. 

Händelser under året: 

Styrelsen har under året haM 4 st. protokollförda styrelsemöten plus årsmöte och 
kons>tuerande möte. 

Årsmötet blev först uppskjutet på grund av coronapandemiutbro9et och genomfördes först 
den 23 augus> på e9 coronasäkert sä9 i båthuset. 

Klubben har nu en ny hemsida, www.alnobatklubb.com samt klubbens facebooksida där 
mycket nyagt presenteras. 

Sjösä9ningen ägde rum den 16/5, 23/5 och 6/6. 

Hamnen: All arbetsplikt har genomförts med e9 flexiblare Coronasäkert schema där 
riskgrupper och 70+:are varit befriade och frivilligt. De nya grindarna på flytbryggorna är 
färdiginstallerade och det har blivit betydligt lugnare i hamnen med badande och klä9rande 
ungdomar vid y-bommarna.  Rampen har få9 en betongkant som underlä9ar sjösä9ning där. 

http://www.alnobatklubb.com
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Traversen har lyMs ner för översyn och besiktning under våren 2021. Skärmtaket över 
klubbens båtar har färdigställts med väggar av plåt. 

Evenemang: Klubbens kappsegling ”Broköret samt alla övriga evenemang inklusive ärtsoppan 
ställdes in p.g.a. Coronapandemin. All uthyrning av klubbhuset avbröts av samma orsak. 

Alnö Båtklubbs styrelse Alnö 2021-02-16 
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Frank Arnoldsson, Ordförande  Tage Carlsson, Sekreterare 

…………………………………………………………..  ………………………………………………………. 

Alf Lindbergh, Kassör   Ulf Vikström, Ledamot 
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………………………………………………………… 

Jim Sjöberg, Suppleant


