Verksamhetsberättelse för Svinninge Marina Klubb år 2019
Styrelsen, som valdes vid ordinarie årsmöte den 10 april 2019 med 36 personer närvarande,
har bestått av följande:
Jan Grenler
Jovan Vujic
Wilfred Simonsen
Rolf Hjelte
Margita Gunnarsson
Monica Frick
Stefan Högberg
Marie Nordlander
Kristina Rahm

ordförande
kassör
ledamot och sekreterare
ledamot och öfogde
ledamot och klubbmästare
ledamot och webbansvarig
styrelsesuppleant
Revisor
Revisorssuppleant

Valberedning, som valdes samtidigt har bestått av följande:
Hans Nordlander
Valberedning, sammankallande
Linn Bentley
Valberedning
Klubben hade vid utgången av 2019; 678 medlemmar, varav 57 nya.
Årsmöte 2019 Scandic Täby;
- Före årsmötet bjöd klubben på förtäring.
- Efter årsmötet informerade öfogden om Sandöarna, vad som hänt under året och planerna för framtiden.
- Eva Enarsson, VD på Svinninge Marina, informerade om vad som händer på Marinan och svarade på frågor.
- Utöver årsmöte och konstituerande möte, har styrelsen haft 6 st 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 uppgradera hemsidan.
Ett vårmöte och ett höstmöte för medlemmarna, har genomförts hos Erlandsson brygga resp. Sea-Sea, den senare inkluderade
information från Batteriexpressen.
Klubben har, förutom årsmöte, genomfört fyra arrangerade aktiviteter på Sandöarna;
Två arbetshelger, en på våren och en på hösten. På dessa träffar ordnar klubbmästaren mat och dryck till alla deltagare.
Midsommarfirande med lekar och dans samt tipspromenad. Kräftskiva anordnades på hösten.
Årets stora projekt var elektricitet till ön. Tidig vår placerade Vattenfall ut en transformatorstation och kabelskåp.
Ett mycket stort arbete lades sedan ner av många frivilliga medlemmar med grävning och rördragning. På midsommaraftonen
var hela anläggningen i drift. Klubbhuset har möblerats och har nu förutom belysning även kyl/frys, kaffebryggare och micro.
Ett stort arbete har lagts ner för att uppgradera övernattningshuset (”stallet”) till god standard. Det kan nu medlemmarna boka och
nyttja mot en smärre avgift. Bastun, lekstugorna och containrarna målades. Toaletterna utökades med 3 st. varav 2 togs drift.
Ytterligare en grillplats har byggts. En ny landförbindelse byggdes från S-bryggan och döptes till ”Suckarnas bro”.
Utöver dessa stora utvecklingsprojekt så har ett antal träd fällts och ved har producerats i stor omfattning.
Normal vård av gräsytor har skett under hela säsongen. Under ett flertal veckor har Sandön varit bemannad med hamnvärd.
Utan medlemmarnas aktiva deltagande skulle Sandöarna inte vara vad det är idag. Under arbetshelgerna deltar närmare 50
medlemmar med liv och lust i den viktiga förvaltningen av ön.
Antalet besökare fortsätter att öka på Sandöarna. Det är sällsynt, enligt styrelsens erfarenheter, att ligga ensam i hamnen.
Nedskräpningen av Sandöarna är inte omfattande, trots hög besöksfrekvens under säsongen.
Klubbens medlemmar, som promenerar på ön, hittar inte mycket att stoppa i den medförda plastpåsen.
Stockholm i mars 2020.
Jan Grenler
Ordförande
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