Verksamhetsberättelse för Svinninge Marina Klubb år 2015
Styrelse och revisorer som valdes vid ordinarie årsmöte den 17 mars 2015 på Scandic Hotell, Järva Krog
med 65 st närvarande, har bestått av följande:
Jan Grenler
Jovan Vujic
Wilfred Simonsen
Max Nyvell
Rolf Hjelte
Ola Ohlsson
Margita Gunnarsson
Marie Nordlander
Henrik Backman
Kristina Rahm

ordförande
kassör
ledamot och sekreterare
ledamot och fiske och kappseglingsansvarig
ledamot och öfogde
ledamot och webbmaster
ledamot och klubbmästare
Revisor
Revisor
Revisorsuppleant

Valberedning, som valdes samtidigt har bestått av följande:
Eva Enarsson
Valberedning sammankallande
Hans Nordlander
Valberedning
Fredrik Gunnarsson
Valberedning
Klubben har vid utgången av 2015, 1344 st medlemmar, 123 st är nya dvs ett netto på 1296 st
48 st av dessa är 9000-medlemmar (har ej båten vid Svinninge)
Före årsmötet bjöd klubben på förtäring.
Efter årsmötet informerade dels öfogden om Sandöarna, om vad som hänt och planerna för framtiden och
Eva Enarsson, VD på Svinninge Marina, informerade om vad som händer på Marinan och svarade på frågor.
Batteriexpressen höll därefter ett föredrag om båtbatterier.
Utöver årsmöte och konstituerande möte har styrelsen haft 8 protokollförda sammanträden under verksamhetsåret.
Delar av styrelsen har också haft möten med Svinninge Marina och med Sandöarnas markägare
Dessutom har styrelsen haft täta interna kontakter både per telefon och per mail.
Webbmaster har jobbat med att underhålla och uppgradera hemsidan.
Klubben har förutom årsmöte för medlemmarna genomfört fyra arrangerade aktiviteter på Sandöarna;
-Två arbetshelger, en på våren och en på hösten. På dessa träffar bjuder klubben på mat och dryck till alla deltagare.
-Midsommarfirande med lekar och dans samt tipspromenad och kappsegling, samt efterföljande dans.
Kappseglingen för LYS-båtar ställdes i år in på grund av för få deltagare. Matchracet med Optimistbåtar på midsommardagen
slutade på följande vis;
1,a plats Oskar
2,a plats Amanda
3,e plats Johan
-Kräftskiva med allsång.
Antalet besökare fortsätter att öka på Sandöarna. Det är sällsynt enligt styrelsens erfarenheter att ligga ensam i hamnen.
Vi har byggt två nya trädäck med ytterligare 4 st torrtoaletter, alla med urinseparering. En av toaletterna är avsedd för barn.
Hamnen fick underhållas med två besök av vår entreprenör med arbetsbåten Bettan II. Det första tillfället innebar att kontrollera
förtöjningar under vatten. Det andra att räta upp den nya betongbryggan med ytterligare en sten som drog mot den förhärskande
vindriktningen. Vi monterade dessutom ryckdämpare vid alla förtöjningsöglor. Vi uppmanar alla att förtöja med dessa ryckdämpare.
På vårens arbetshelg restes tältet och vi har fortsatt rensa efter den stora avverkningen, det mesta blir till ved och behovet av ved till
bastun är stort. En ny flytande bastu förtöjdes mot land med en landgång bortom den gamla bastun med två förtöjningsstenar som
håller den ut från land. Den gamla bastun är numera bokningsbar för privat badande.
En ny jollebrygga anskaffades och förtöjdes vid jolleparkeringen där vi numera har 4 Optimistjollar. Nedskräpningen av Sandöarna
är inte omfattande, trots hög besöksfrekvens under säsongen.
Klubben har skänkt 1500 kr till Skärgårdsstiftelsen och Sjöräddningssällskapet.
Stockholm i mars 2016
Jan Grenler
Ordförande
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