
Verksamhetsberättelse Skogsviks Båtklubb 2016-2017 
 
Under verksamhetsåret 2016-2017 har klubben haft en fortsatt dialog med kommunen och nya 
bryggor, och en miljömätning på området har gjorts.  För närvarande ligger ärendet mellan 
kommunen och miljödomstolen där kommunen arbetar med att lämna in erforderliga dokument och 
ansökningar, en komplicerad juridisk process som tar tid, vi skall räkna med mellan 3- 6 månaders 
handläggningstid.  Dock ser kommunen inga problem med att få erforderliga tillstånd, mer än att det 
tar tid. Detta innebär att vi inte skall räkna med att byta bryggor före sjösättningen.  Miljöfrågor är 
fortsatt ett aktuellt område och klubben kommer att lämna in ansökan om s.k. LOVA bidrag för 
sanering av båtbottnar och andra miljöåtgärder som kan komma att krävas.  
 
I avvaktan på dessa besked och att de två långa gamla bryggorna byts ut, har investeringar blivit frysta 
och underhållet delvis varit eftersatt. Det gäller framförallt problem med el/belysning samt flöten av 
gammal typ. Klubben har endast åtgärdat sådant som är akut. 
 
I juni hade vi en arbetskväll då klubbens samtliga medlemmar var inbjudna. Det var ca 25 medlemmar 
som anslöt och vi arbetade med underhåll på hela området och ute på bryggorna. Det kommer att 
vara en återkommande aktivitet då vi med gemensamma krafter får mycket gjort på kort tid under 
trevliga former. 
 
Som ni känner till så var det stölder under vintern och vi kommer nu att öka säkerheten på området - 
Med början under hösten planeras att förbättra säkerheten inför vintern,  för att minska riskerna för 
båtstölder. Det gäller t ex 
- Bättre belysning och rörelsestyrda strålkastare 
- Kameraövervakning på hamnplanen kombinerat med någon form av larm. 
- Eventuella åtgärder med skydd i stängsel (förhindra att klippa upp stängslet). 
 
Kajaksektionen under Joakim Karlssons ledning har tagit fart och det är mycket positivt med ett sådant 
engagemang, resulterande i en än mer aktiv och engagerad båtklubb.  
 
Under verksamhetsåret 16/17 har kajaksektionen rensat upp kring samtliga kajakställ samt byggt ett 
nytt. Vidare så har uppmärkning av samtliga kajaker genomförts med gott resultat. Vi ser tendenser till 
att flera medlemmar är aktiva och intresserade av kajakutövning. 
Kajakbryggan har anpassats i ett första steg och fågelavvärjande insatser har genomförts för att 
undvika fågelspillning på kajakbryggan och småbåtsbryggan i anslutning till rampen. 
För verksamhetsåret 17/18 planerar vi att ta stegen vidare med utökat antal kajakplatser och påbörja 
en tydligare märkning av respektive plats och kajak för att säkerställa en bättre kajakupplevelse för 
våra medlemmar och att för att säkerställa att samtliga platser innehas av betalande medlemmar. 
 
Ekonomi och budget, ekonomin i klubben är god och årets uppskjutna investeringar innebär att vi har 
god likviditet, och det finns utrymme för budgeterade investeringar i bryggor, nya flöten och bommar, 
grindar, el och vatten, larm och övervakning, sjösättningsramp, eventuella saneringsarbeten mm  
 
Klubben har för årets bokslut och framtida redovisning av klubbens ekonomi anlitat en extern 
redovisningskonsult, på rekommendation från Båtunionen.  Bokföring och redovisning kommer att 
göras i ett webbaserat ekonomisystem ”Fortnox” som är integrerat med Båtunionens administrativa 
system som bank och postgiro och dessutom digital lagring av fakturor och verifikationer, dessutom 
avser vi att införa e-faktura. Detta innebär att vi förutom att effektivisera administrationen kommer 
att vara väl förberedda för att kunna hantera framtida krav på redovisning, tex av moms, samtidigt 
som vår kassör Robert Wall håller i alla kontakten med klubbens medlemmar.   
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