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Verksamhetsberättelse för Hargshamns Båtklubb 2008
Styrelsen har bestått av
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Vice hamnkapten
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Ledamot
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Håkan Adebäck
Urban Wahlberg
Karina Åström
Lena Åström
Rolf Eriksson
Lars-Erik Jansson
Ulf Jansson
Per Jansson
Per-Åke Lindström

Revisorer
Revisorsuppleant
Valberedning

Lorang Björsbo och Rolf Söderqvist
Staffan Riben
Lars Hertzberg och Bertil Sedvall

Representant till Roslagens Båtförbund har varit Håkan Adebäck.
Årsmötet, med ca 55 deltagare, hölls den 15 februari i Hargshamns Folkets Hus.
Styrelsen har under året hållit elva protokollförda möten och AU (ordförande,
kassör, sekreterare) har haft två informella möten som inte har protokollförts.
Till styrelsemötet i mars bjöd vi in Kaj Åhsberg, RBF, för att ge ledamöterna råd
och tips i styrelsearbetet samt för att informera om klubbens roll i SBU och RBF.
Håkan Adebäck, Rolf Eriksson och Ulf Jansson deltog i RBF:s årsmöte i mars i
Grisslehamn.
I början av maj installerades det nya låssystemet och vi har kunnat konstatera att
merparten av medlemmarna har varit positiva till bytet. Totalt har vi bytt ut ca 390
nycklar mot taggar.
I juni uppvaktade vi, med vacker blomma, Öregrunds Båtklubb som firade 60årsjubileum.
Fyra av styrelsens ledamöter fick i september en genomgång i Båtunionens
datorprogram för medlemsregistrering och i november deltog tre av dessa i en tvådagarskurs i programmet BAS-K i Norrtälje. Kursen var kostnadsfri och ordnades
av Roslagens Båtförbund.
Hemsidan fick nytt utseende under oktober, men webbadressen är den samma,
www.hhbk.se. Den nya plattformen är baserad på FSY, ett system som är särskilt
anpassat för mindre föreningar och mycket enkelt att administrera. Huvudsyftet
med ny hemsida är att vi nu kan uppdatera och få ut information snabbare, dels
genom att använda den funktion för nyhetsbrev som finns innbyggd, dels att vi,
vid behov, kan använda oss av fler webbadministratörer.
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Ordförande och sekreterare deltog i det Föreningsråd som kommunen inbjöd till i
november.
Styrelsen har fortsatt det samarbete som startades förra året med våra närmaste
klubbgrannar i Östhammar, Öregrund, Hallstavik och Herräng. Vi har haft två
träffar, i april och oktober, då vi bland annat diskuterat Sjöfartsverkets förslag till
ansvar för utprickning av inre farleder samt möjlighet att få ta del av de militära
utmärkningarna i vårt närområde.
Vidare har vi behandlat frågor av administrativ karaktär, som avgifter, vakttjänst
och arbetsplikt, samt möjlighet till gemensamma klubbträffar med t ex inbjudna
föreläsare. Vi har alla upplevt träffarna som mycket givande och intressanta,
varför vi bestämt att fortsätta träffas två gånger per år, på våren och hösten.
Medlemmar
Antalet betalande medlemmar har under året varit 575 st., varav 35 nya. I båtkö
finns ca 40 medlemmar och ca 10 personer har sagt upp medlemskap. Fyra
medlemmar genomförde under våren en VHF-kurs med Lars Hertzberg som
kursledare.
Lördagen den 31 maj ordnade vi en medlemsträff vid hamnen, med ”Brand
ombord” som tema. Räddningstjänsten från Östhammar visade och höll i
informationen och de tappra tio (!) deltagare som tog chansen att få denna viktiga
info, fick själva både prova på att släcka eld samt ta del av praktiska råd om
hantering av gasol- och spritkök ombord, säkerhet vid tankning med mera.
Hamnen
När bytet av bryggkättingar skulle göras i maj, visade det sig att kättingarna var i
bättre skick än väntat. Därför beslutades att ett byte inte var nödvändigt för
tillfället.
Under sommaren drabbades klubben av skadegörelse när den digitala väderstationen förstördes och samtidigt gjordes stöldförsök av pengarna i
Sjöräddningssällskapets sparbössa. I november saboterades låset till den yttre
bommen. Handtaget gick sönder, men bommen gick ändå inte att öppna. Troligtvis har någon utan lås-tagg försökt forcera bommen. Det trasiga låset kunde lagas
och ytterligare reservdelar finns hemma om händelsen upprepas.
Lastplatsen på C-bryggan flyttades under våren till A-bryggan, vilket frigjorde
ytterligare fem bryggplatser på C-bryggan. De flesta av bryggorna har blivit
oljade.
Nya slangvindor har monterats på alla bryggor och fem nya livbojar från Trygg
Hansa har monterats på strategiska platser i hamnområdet. På vedtorget har vi
gjort plats för fler skyltade P-platser samt monterat staket.

3 (4)

Hargs Bruk har skänkt ytterligare två belysningsstolpar till klubben och dessa har
monterats på övre parkeringen.
I oktober beviljades klubben byggnadslov för utbyggnad av hamnen. Vår ansökan
om kommunal borgen för lån till detta tillstyrktes av kommunstyrelsens AU i
november samt beviljadeds av kommunstyrelsen i december. Förslaget till
utbyggnad ska presenteras för och godkännas av Årsmötet.
Efter ansökan till Fritidsnämnden har klubben beviljats bidrag på 30 000 kr till
energiförbättrande åtgärder. Båda ytterdörrarna på klubbstugan har bytts ut, nya
oljefyllda radiatorer har installerats i klubblokalen och tilläggsisolering har gjorts
på klubbstugans vind. Belysningen på mastkranen ersattes med en mer energisnål
variant. Samtliga ljuskällor på alla gamla belysningsstolpar har bytts mot
lågenergilampor. Även armaturerna på klubbstugan och garaget är bytta och ny
belysning är monterad i mastskjulet.
Klubblokalen renoverades i november. Vi målade väggar och tak, den trasiga
golvmattan byttes ut mot ett slitstarkt laminatgolv och golvet isolerades underifrån. Ett fastighetsbolag har skänkt oss nya, lättare bord och stolar till lokalen.
Nu återstår att fräscha upp även toa och duschrum.
Klubbholmen
Bastuaggregatet har bytts ut och nytt lås på bastun har installerats. Medlem som
önskat en nyckel har fått kvittera ut en mot deposition på 500 kr. Totalt har tio
nycklar lämnats ut under sommaren.
Avgifter under året
Medlemsavgift
300:Inträdesavgift
200:Utebliven vakttjänst
1 000:Lås-tagg
200:Bryggavgift, båtar upp till 220 cm bredd
655:Bryggavgift, båtar 201-300 cm bredd
1 035:Bryggavgift, båtar 301-400 cm bredd
1 550:Lyft, stora kran ordinarie tid
200:Lyft, stora kran övrig tid
500:Lyft mastkran ordinarie tid
150:Lyft mastkran övrig tid
300:Bomlyft upp till 4 m
200:Bomlyft 4-6 m
400:Bomlyft över 6 m
600:Uppläggning vedtorget
200:Vinteruppläggning upp till 220 cm
300:Vinteruppläggning över 220 cm
400:Sommaruppläggning, samma som vinteruppläggning,
avgiften dubbleras för varje år som båten ligger kvar på land
Husvagn, inklusive el
6000:-
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Bevakning
Bevakning av hamnen har skett från den 12 maj till den 15 oktober.
Arbetsdagar
Årets arbetsdagar var den 3 och 24 maj, 14 juni samt den 6 och 27 september.
Arbetskvällar hade vi den 5, 12 och 19 maj samt 25 augusti och 8 september.
Jobben dessa dagar har bestått i ordinarie underhåll av hamnområde och
byggnader. Snittdeltagande per tillfälle har varit ca 10 personer, varav de flesta
varit styrelseledamöter.
Planer för 2009
Utbyggnad av hamnen med ytterligare ca 30 bryggplatser
Asfaltering av vedtorget
Avveckling och försäljning av mastkranen
Översyn och ev byte av isolering runt alla fönster
Översyn av samtliga bryggor, men särskilt B- och G-bryggorna
Ta i tu med klubbholmen
Gemensam träff, alternativt eskaderfärd, med våra grannklubbar.

Styrelsen tackar för det förtroende som visats oss under det gångna året samt
önskar klubbens alla medlemmar en skön och trevlig båtsäsong 2009.
Hargshamn i december 2008
Håkan Adebäck, Lena Åström, Urban Wahlberg, Rolf Eriksson, Ulf Jansson,
Lars-Erik Jansson, Per-Åke Lindström, Per Jansson och Karina Åström

