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      Verksamhetsberättelse för Svinninge Marina Klubb år 2020 
 
Styrelsen, som valdes vid ordinarie årsmöte, genom poströstningsförfarande, den 16 maj 2020, och med 43 personer 
medverkandeande, har bestått av följande: 
 
Jan Grenler   Ordförande 
Jovan Vujic   Kassör   
Wilfred Simonsen  Ledamot och sekreterare 
Rolf Hjelte   Ledamot och Öfogde 
Margita Gunnarsson  Ledamot och klubbmästare 
Monica Furulid  Ledamot och webbansvarig 
Stefan Högberg  Styrelsesuppleant 
Marie Nordlander  Revisor 
Lasse Persson   Revisorssuppleant 
 
Valberedning, som valdes samtidigt har bestått av följande: 
Hans Nordlander  Valberedning 
Linn Bentley   Valberedning, sammankallande  
 
 
Årsmöte 2020. 
- Årsmötet genomfördes med ett poströstningsförfarande utan problem och med stort deltagande.  
- Utöver årsmöte och konstituerande möte, har styrelsen under verksamhetsåret haft 10st. protokollförda telefon och 
  videomöten, utöver regelbundna kontakter per telefon och e-mail. 
- Delar av styrelsen har också haft informationsutbyte med Svinninge Marina och fysiskt möte med Sandöarnas markägare. 
 
Av naturliga skäl har verksamheten på och runt Sandöarna inte varit sig likt under pågående Corona pandemin. För att följa 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer har vi sett oss tvungna att avstå från organiserade arrangemang som arbetshelger, 
midsommarfirande, kräftskiva och medlemsmöten. Detta har dock inte hindrat medlemmar och familjer att på egen initiativ  
träffas i ”tillåtna” grupper under dessa tillfällen och beträffande arbetshelger har mycket arbete utförts på privat initiativ under 
hela båtsäsongen. Så även under 2021 kommer det att finnas en lista med uppgifter som behöver utföras på frivillig basis anslagna 
på anslagstavlan och redovisad på klubbens Facebook-sida. Verktyg och material kommer givetvis att finnas tillgängligt. 
Säsongen 2020 blev kanske den bästa i klubbens historia. Antalet besökare har slagit rekord. Bra väder och pågående pandemin,  
där många avstår från utlandsresor, har bidraget till detta. Besöksantalet på senare tid har medfört att klubben har beslutat  
begränsat antal medlemmar till 600.  
Som tidigare år slutar 15% av våra medlemmar då de flyttar eller säljer sin båt, men SMK och Sandön har varit och är 
attraktivt och vi har haft en lång kölista som nu har beviljats plats. Klubben hade vid utgången av 2020, 600 medlemmar. 
 
Största förändringen 2020 var investeringen av det vi har döpt till L-bryggan (för långsidesförtöjning). Bryggan ligger nära 
land innanför S-bryggan och sträcker sig mot den landbaserade bastun.  
Då båtstorleken bland medlemmarna ökar, ökar belastningen på hamnutrustningen och behovet av långsidesplatser växer. 
Infoskyltar med förtöjningsbeskrivning har installerats. Vi har lagt ut 3 nya bojar på B-bryggan och 1 på A-bryggan. 
Båda klubbens bastur har utnyttjats maximalt vilket är meningen och det syns på vedåtgången. Ytterligare toalettlådor har 
inskaffats, ny trall vid klubbhuset och en köksträdgård har installerats. Den bokningsbara stugan, Stallet, är nyrenoverat är 
populär och utnyttjas regelbundet. 
Till barnens stora glädje (och några vuxna) har klubben tecknat ett avtal med GB-glass.  
 
Antalet besökare fortsätter att öka på Sandöarna och det är sällsynt att man ligger ensam i hamnen. Flera familjer med barn 
utnyttjar Sandön med dess unika natur med badstränder och promenadmöjligheter.                     
Nedskräpningen av Sandöarna är inte omfattande, trots hög besöksfrekvens under säsongen.   
Utan medlemmarnas aktiva deltagande skulle Sandöarna inte vara vad det är idag. Under säsongen deltar medlemmar med liv                   
och lust i den viktiga förvaltningen av ön och medverkar till trivsel och trevligt umgänge bland medlemmarna. 
Låt oss hoppas och se framemot en ny säsong med sol och förliga vindar utan moder Corona hängande över oss. 
 
Stockholm, april 2020. 
SMK:s styrelse 


