
Saxemara Båtklubb Verksamhetsberättelse 2021–2022 

 
Styrelsen för Saxemara Båtklubb får efter avslutat verksamhetsår, som omfattat tiden  
1 april 2021 till 31 mars 2022 lämna följande årsberättelse.  
 
Antalet medlemmar har varit 83 plus 5 familjemedlemmar. 
16 nya medlemmar har tillkommit under 2021. 5 personer står i kö till liten 
båtplats och 4 står i kö till stor båtplats. Antalet båtplatser har varit 35 st.  
 
Tre protokollförda styrelsemöten har hållits under perioden var av ett konstituerande, samt 
ett medlemsmöte under hösten 2021 där medlemmarna informerades om arbetet med 
renoveringen av stugan som gjorts under ledning av xxxxxx och xxxx ?? Vissa detaljarbeten 
kvarstår. Ett arbete med uppgradering av elen har också påbörjats och kommer att slutföras 
under våren.  
Styrelsen vill samtidigt framföra ett stort tack till de personer som sponsrat med diverse 
material till ombyggnaden, vilket har varit mycket uppskattat och möjliggjort renoveringen. 
För att möta de ökade energipriserna har styrelsen tagit beslutet att släcka de stora 
gatlysena på brygg plan fram till det kommer båtar i sjön för att spara energi.  
Styrelsen har också genomfört några arbetsmöten under verksamhetsåret bland annat vid 
upptagning och sjösättning av Y-bommar. 
Under verksamhetsåret har också ett samarbete med samhällsföreningen resulterat i att 
försköningspengar erhållits för att kunna bygga en altan på framsidan och mot sjön. Arbetet 
kommer att genomföras under våren och samtidigt kommer befintlig vattenmätare att flyttas 
enligt direktiv från Miljöteknik.  
 
Vid höstmötet ställde sig föreningen positiv till samarbete med samhällsföreningen bla när 
det gäller utnyttjande av klubbstugan och uteplatsen. Detta samarbete resulterade också 
gemensam korvgrillning i samband med adventspromenaden som genomfördes i Saxemara 
den 2a advent. 
 
Vid behov har medlemmar, via riktad kallelse, ställt upp för arbeten, bland annat upptagning 
och sjösättning av Y-bommar.  
 
Fortsatt arbete med förbättring av upptagningsrampen och bryggområdet planeras. 
 
Sekreterare och kassör har påbörjat ett arbete med Svenska Båtunionens dataprogram Bas 
för att underlätta föreningens medlemsadministration. 
 

Styrelsen har bestått av följande personer: (vice ordförande, vice sekreterare och hamnfogde 
är valda inom styrelsen)  
Ordförande: Bo Svensson.  

Kassör: Thomas Olsson  

Sekreterare: Inge Berndtsson 

Hamnfogde: Tommy Johansson  

Ledamot: Peter Andersson 

Ledamot: Peter Samuelsson 

Ledamot: Mathias Blomqvist 

Ledamot: Lars Gardell 



 

Övriga viktiga val vid årsmötet 

Revisor: Ola Otfors 

Revisor suppleant: Rebecka Ideskog. 

Valberedning: Jan Ågren 

 

Med vänliga hälsningar! 

Styrelsen för Saxemara Båtklubb 


