Rangsta Båtklubb, RBK

2021-02-23 ver B

Verksamhetsberättelse för perioden 1/1 – 31/12 2020
Under 2020 fick vi uppleva en virusspridning av pandemiska mått
vilket innebar att vi inte skulle var alltför nära varandra och dessutom vara
extra nogrann med handhygienen. Myndigheterna gick ut med
rekommendationer om hur många som kunde tillåtas samlas i grupp och i
lokal. Mot denna bakgrund flyttades årsmötet från slutet av mars till i
september då vi kunde hålla mötet utomhus. Arbetsdagar, sjösättningar och
upptagningar kunde genomföras enligt ursprunglig plan eftersom det
handlade om utomhusaktiviteter och där man inte behövde vara alltför nära
varandra.
Styrelsemötena genomfördes också enligt ursprunglig plan men där kunde vi
ordna så att vi höll stort avstånd till varandra eller deltaga på distans.
Sammanfattningsvis lyckades vi att hålla igång verksamheten med få
inskränkningar men med lite extra hanterbart arbete.
Innehåll:
Styrelsens sammansättning
Revisorer
Valberedning
Funktionärer
Medlemmar
Bryggbeläggning
Ekonomi
Arbetsdagar
Sjösättningar/Upptagningar
Miljö
Tävlingar
Utförda aktiviteter
Motioner
Stölder
Slutord
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Styrelsens sammansättning
Henrik Winberg
Krister Larsson
Ida Erngren
Marie-Louise Linderoth
Alf Persson
Frida Wistedt
Kent Hedquist
Tomas Ahlström
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ledamot - ordförande
ledamot - kassör o. v.ordf.
ledamot - sekreterare
ledamot - miljöansvarig
ledamot - hamnfogde
ledamot - hamnkapten
suppleant
suppleant

Styrelsen har utsett HJ Hjem som webbmaster
Styrelsen har har haft 10 protokollförda styrelsemöten under verksamhetsåret.
Revisorer
Hans Hoffman
Anki Lindholm
Revisorssuppleant vakant
Valberedning
Anders Hansson
Bengt Nilsson
Funktionärer
Allan Nylén (tillsynsman och materialförvaltare)
Björn Carlström (Arkholmskommittén sammankallande)
Mats Lindholm (Arkholmskommittén)
Lars Svahn (Arkholmskommittén)
Hedersmedlemmar: Leif Tillbom, Olle Holwaster, Åke Svanfeldt och Siv Grass
Andersson
Medlemmar (2019 inom parentes)
Medlemsomsättning 2020:
17 (11) st har lämnat klubben och 32/21 har tillkommit.
Totalt antal registrerade medlemmar per den 31:a december är 198 (177).
Bryggbeläggning (2019 inom parentes)
Per den 31:a december fanns 116 (116) båtplatser och antal lediga platser var:
A-bryggan 0 (7) platser lediga
B-bryggan 0 (5) platser lediga
C-bryggan 0 (3) plats ledig
D-bryggan 0 (1) plats ledig
Ekonomi
Ekonomi har gått betydligt bättre än planerat, resultatet (före avskrivningar) blev 179
364 kr mot budgeterat 25 300 kr.
Vi hade vid årsskiftet en kassa på 876 970 kr (mot budgeterat 722 906 kr).
Intäkterna blev högre än budgeterat tack vare fler nya bryggplats- och rampmedlemmar än beräknat. Kostnaderna blev något mindre än budgeterat
För detaljer hänvisas till bokslutet.
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Intäkterna för Arkholmen för 2020 slutade på 31 530 kr och utgifterna på 15 918 kr
Sedvanligt budgetarbete för 2021 har utförts och som regel budgeterar vi med att
alltid vara likvida, d.v.s. ha en reserv i utgående balans.
Arbetsdagar (2019 inom parentes)
Arbetsdagar: 64 (70) medlemmar deltog på våren och 64 (76) på hösten.
Arkholmen: 2 (8) RBK- 7 SBK-medlemmar deltog på vårens arbetshelg.
Sjösättningar/Upptagningar (2019 inom parentes)
Sjösättningar med lastbilskran var 49 st (48) och upptagningar 47 st (52).
Miljö
Under 2020 utförde Södertörns Miljö- och hälsoskyddsförbund (SMOHF) ingen
inspektion på klubben. Dock har vi fått en skriftlig begäran om att lämna in uppgifter
om markförhållanden avseende klubbens mark, vilket vi också gjort.
Vi har också, i slutet av året redovisat våra framsteg mot giftfri båtbottenbehandling
gentemot vår plan. Planen och arbetet skulle vara fullt genomför 2020 och vi fick väl
godkänt av SMoHF ”Grattis till att ni nått ert mål om att bli en giftfribåtklubb”.
Ytterligare myndigheten miljökrav på klubbens medlemmar är att följa
miljöanvisningarna genom att medlem utför egenkontroll.
Anvisningar för egenkontroll finns på hemsidan och det är respektive medlems ansvar
att följa dessa. Någon avvikelse enligt egenkontroll har medlemmar för närvarande
inte rapporterat in.
Tävlingar
Arkholmen Race
Arkholmen race genomfördes den 17:e augusti. Arrangör var Sorunda BK. 24 båtar
kom till start, varav 4 från Grödinge BK, 6 från Sorunda BK, 1 från Södertälje BS och 13
från Rangsta BK. Vann gjorde Ulf Strömberg Sorunda BK, två belv Peter Wahlström
Rangsta BK och trea blev Tomas Nordh Grödinge BK.
Winbergs kanna
Tävlingen har genomförts 6 gånger under sommaren. I totala resultatet ingår också
Arkholmen race som deltävling.
Upp till 16 olika båtar har deltagit i tävlingarna och när allt sammanräknades blev
resultatet: Peter Walhström 1:a, Alf Persson 2:a och Kent Hedquist 3:a.
Utförda aktiviteter/arbeten 2020
Här har vi valt att ange det som vi anser är lite mer viktigt
Lagat upphängningen av sprängmattorna/vågbrytaren
Skyltar som visar RBK-området och badgästparkering är uppsatta
Satt upp vägbom på klubbområdets infart
Nytt staket runt gräsmattan och klubbstugan
Märkt upp kommunens parkeringsområdet på flygfoto inför förhandlingar
Beställt fiber till klubbhuset. Fiberboxar monterade. Intallation under början av 2021.
Toatömningshuset klart för användning med vattenutkast och avlopp.
Belysning i vindsförrådet
Grävt för rörlagt för kabel till kamera och WiFi.
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Tillsynsman genomfört löpande gräsklippning.
Grusning av vägar
Besiktat mastkran
Inköp av 2 st drevsäckar
Kontrollmätt avståndet mellan bryggorna
Lagat Y-bom på B-bryggan
Inspekterat förtöjningar (dåligt resultat)
Styrelsen tagit upp 2 båtar som inte hade tillsånd att ligga vid brygga efter den 1/11.
Vinterplats beviljats för Sven´s segelbåt för en säsongen 20/21.
Fortsatt försök med plats för båt med >11m på A-bryggan.
Genomfört sjösättningar och upptagningar.
Genomfört arbetsdagar.
Stadgebeslut no 2 på årsmötet.
Förtöjningsregler är uppdaterade på hemsida.
Se över tariffer för vinterplatser map båtstorlek.
Oidentifierade båtar och prylar på land
Medlem märka saker i mellanförrådet.
Y-bommar ska säljas under 2021
Beslöt att Y-bommarna på D-bryggan ska lämnas kvar i över vintern .
Ytterligare exempel på frågor av skrivbordskarraktär som behandlas i klubben:
Integretetsfrågor (GDPR)
Skattefrågor
SBU-registerfrågor och statistikrapportering
Medlemsfrågor
Landsortsfarleden – bevaka utvecklingen
Stadge- och föreskriftsöversyn
Planerat och genomfört ordinarie och extra medlemsmöten.
Verksamhetsplan, kort- och långsiktig (pågår löpande)
Hemsidan
mm mm
Arkholmen i samarbete med SBK
Reparerat norra bryggan , nya ”ben” och byte av plank på valda delar.
Nya bänkar runt eldstaden. Målat soprum utvändigt och och toalett utvändigt och
golv.
Sedvanlogt underhåll såsom kratta, fix ved, rensa badstranden, rensa tak, städning och
bortforsling av skräp mm mm.
Förutom arbetsdagen sköts Arkholmen i stort sett dagligen och för den insatsen och
engagemanget vill styrelsen här framföra ett stort tack.
Motioner
Inga motioner har inkommits till årsmötet 2020.
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Stölder
Under vintern var det inbrott i 5 båtar.
Under sommaren var det en motorstöld, 2 st utombordardrev och ett stöldförsök
samt en segelbåt på trailer med mast på stals och som hittades av Polisen.
Slutord
Vi som har fått förtroendet att arbeta för medlemmarna vill härmed överlämna
verksamhetsberättelsen till årsmötet.
/Styrelsen
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