
Verksamhetsberättelse Skogsviks Båtklubb 2019-2020 
 
 
Verksamhetsåret 2019-2020 har för Skogsviks båtklubb, i likhet med samhället för övrigt påverkats av 
Covid-19. Bland gjordes anpassningar i samband med sjösättning och torrsättning men också vid andra 
gemensamma aktiviteter så som städ- och arbetsdagar, vilket innebar att verksamheten fungerade 
väl.  
 
Som nämndes i föregående års verksamhetsberättelse så pågår ett miljöarbete riktat mot båtklubbar i 
kommunen. Detta har under året inneburit att medlemmarna fått besvara en enkät syftande till att 
klarlägga förekomsten av giftiga båtbottenfärger på våra medlemmars båtar. Undersökningen visade 
på att ett stort antal medlemmar inte målar botten eller använder sig av biocidfri färg och att man i 
framtiden fortsatt kommer använda sig av båtbottentvätt, vilket är glädjande. Kvarstår är att 
genomföra ålagd XRF-mätning, vilken kommer genomföras innan sommaren 2021. 
 
Den annonserade upprustningen av klubbens anläggning har nu äntligen påbörjats och från 
entreprenörens sida bedömer man att arbetet kommer vara klart i god tid innan sjösättningen. 
Upprustningen innebär att kommunens två bryggor kommer att bytas tillsammans med en av 
klubbens mindre bryggor.  Dessutom kommer samtliga y-bommar på de tre bryggorna att bytas ut.  
 
Inför arbetet har styrelsen tagit in offerter från två andra entreprenörer och konstaterat att 
kommunens valda entreprenör är billigast även för de arbeten klubben ska genomföra. Det är bra, inte 
bara för kostnaden utan kanske framförallt för att vi då inte behöver blanda in fler entreprenörer i 
genomförandet.  När arbetet är klart kommer klubben kunna erbjuda 20-25 nya medlemmar en 
sommarplats. 
 
Med anledning av det dåliga skick som delar av klubbens anläggning har varit i så har klubben varit 
tvungna att genomföra ett visst underhållsarbete trots planerad, nu påbörjad, upprustning av bryggor 
och bommar. För övrigt så har diverse underhåll gjorts så som rensning av hamnområde och 
uppfräschning av lilla boden. 
 
Tyvärr drabbades klubben strax innan torrsättning för ett antal stölder av bland annat drev. Med 
anledning av detta har ett utredningsarbete påbörjats syftande till säkerhetshöjande åtgärder. Vad 
detta kommer att resultera i är i skrivande stund för tidigt att säga men styrelsen kommer att 
återkomma i frågan. 
 
Kajaksektionen har även under detta verksamhetsår haft en positiv utveckling vilket bidragit till 
klubbens allmännyttiga mål och till en mer aktiv och engagerad båtklubb. Vi har totalt 50 
förvaringsplatser för kajaker. Under året har sektionen återigen full beläggning i och med nytillkomna 
medlemmar. Inriktningen från styrelsen är att bygga ytterligare kajakställ men avvaktar den pågående 
upprustningen innan slutgiltigt beslut och realisering 
 
Ekonomin i klubben är fortsatt god och de över åren uppskjutna investeringarna innebär att vi har god 
likviditet och det finns utrymme för nödvändiga investeringar kopplat till upprustningen av bryggorna. 
Vi har reserverat oss för moms av arrendet vilket ej bör påverka våra avgifter i klubben.  
 
Klubben har totalt 137 sommarplatser för båtar och ca 80 vinterplatser. Under året så har 3 
medlemmar med sommarplatser lämnat klubben. 4 har tilldelats platser varvid 4 småbåtsplatser 
återstår att delas ut.  
 
Antalet kömedlemmar uppgår till 148 stycken. 
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