Askrike segelsällskap
Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2020
Styrelsens verksamhetsberättelse för segelsällskapets 72:e verksamhetsår, 1/1 2020 - 31/12 2020.
SEGELSÄLLSKAPETS STYRELSE
Styrelsen har under perioden årsmöte 2020 - årsmöte 2021 haft följande sammansättning:
Ordförande:
Sekreterare:
Kassör:

Kristina Lindstedt
Conrad Grut

Hamnkapten:

Alexander Wallenius
Eric Frykfeldt
Björn Hedin och Anders Tottie
Anders Olin
Carl-Johan Bergström

Björn Hildestrand

Varvschef:
Intendent:
Klubbmästare:
Kommunikationsansvarig:
REVISORER

Revisorer har varit Jan Hagelin och Björn Stenberg.
MEDLEMMAR OCH BÅTAR
Antalet medlemmar var vid verksamhetsårets slut 354, varav 40 familjer, 9 ständiga medlemmar och
4 hedersmedlemmar.
Antal båtar var vid verksamhetsårets slut (2019 års siffror inom parantes):
182
92
10
17

(187)
(86)
(16)
(15)

motorbåtar
segelbåtar
segeljollar, roddbåtar och kanoter på land
katamaraner

Antalet tilldelade sommar- respektive vinterplatser var vid verksamhetsårets slut (2019 års siffror
inom parantes):
bryggplatser
237
vinterplatser på land 117
vinterplatser i sjön
6

(233)
(120)
(3)

ÅRSMÖTE OCH STYRELSEMÖTEN
Ordinarie årsmöte hölls enligt stadgarna 19 februari 2020
Styrelsen har under verksamhetsåret 2020 haft 9 protokollförda sammanträden samt ett konstituerande styrelsemöte.
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Sammanfattning från styrelseprotokollen med de punkter som direkt berör medlemmarna har publicerats på hemsidan.

ÖVRIGA MÖTEN OCH SAMMANKOMSTER
Verksamhetsåret 2020 går till historien på många sätt, även som det mest händelselösa någonsin.
Våra traditionella tillställningar som ärtsoppeluncher, festen och glöggen har alla fått ställas in på
grund av coronapandemin.
Den 10 september hölls ett medlemsmöte, utomhus. Syftet var att medlemmarna skulle få möjlighet
att diskutera och fatta beslut om det banklån på 350 000 kr som styrelsen föreslog skulle upptas i
SEB. Medlemsmötet beslutade enligt styrelsens förslag.
Det som dock måste framhållas är de viktiga förbättringar av klubbhuset som vi har lyckats genomföra: vintervatten, ordentligt avlopp, två toaletter, en dusch och en diskmaskin i köket. Man kan därför säga att vi under 2020 drastiskt förbättrat förutsättningarna för att genomföra sociala arrangemang under 2021 och i framtiden.

STADGAR OCH ORDNINGSFÖRESKRIFTER
Gällande stadgar och ordningsföreskrifter finns på segelsällskapets hemsida. Styrelsen uppmanar
samtliga medlemmar att ta del av dessa.
EKONOMI
Segelsällskapets ekonomi är god och redovisas i resultat- och balansräkning. Månadsbokslut görs för
att kontinuerligt följa upp verksamheten.
Under året har investeringar gjorts i indragning av kommunalt vatten och avlopp samt nya toaletter
och dusch i klubbhuset till en kostnad om 600 000 kr. Investeringen har finansierats genom banklån
om 350 000 kr samt sällskapets egna medel.
Flertalet medlemmar använder nu e-post för att ta emot aviseringar från segelsällskapet. För närvarande är det bara 9 medlemmar som får avierna som brev.
Svenska båtunionen (SBU), där ASS är medlemmar via Lidingö Båtförbund, har tagit fram ett faktureringssystem kopplat till SBU;s medlemsregister BAS som avsevärt underlättar hantering och uppföljning av avgifterna. Billecta är en gratistjänst till medlemmar i SBU.
Under året har ASS börjat använda Billecta för fakturering, distribution och uppföljning av faktureringen av avgifter till sällskapet. Billecta sköter även påminnelser, krav och inkasso samt uppdateringar av reskontran.
Fakturering sker via brev, epost eller e-faktura beroende på vilket distributionssätt som finns angiven
på medlemmen.
Vi förordar att medlemmarna använder e-faktura då det förenklarar hanteringen av fakturorna. I nuläget är det bara 34 medlemmar som betalar via e-faktura.
HAMNVERKSAMHET
Under 2020 har det varit ett ökat tryck från båtägare som sökt båtplats. Detta bedöms vara en följd av
Corona och att det inhemska semestrandet varit stort under den gångna sommaren.
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Under 2020 har klubben förmedlat 10 platser till nya medlemmar.
Med anledning av det omfattande arbetet med klubbhusets VA projekt valde vi att tillfälligt pausa
arbetet med bojutbyte utmed piren arbetet kommer nu att genomföras under 2021.
Under 2020 har Lidingö kommun genomfört en renovering av piren genom att man ersatt massor
som eroderats bort under åren. Parallellt med det arbetet har ASS påbörjat ett arbete med den yttre
delen av piren den så kallade katamaran piren. Arbetet syftar till att området ska röjas upp och att
platsuppmärkningen ska bli tydligare samt att ramperna som vetter in mot hamnbassängen ska renoveras. På sikt är målsättningen att området ska inhägnas för att såväl minska allmänhetens tillträde
till båtarna som för att försvåra/minska antalet som badar i hamnbassängen.
Lidingö kommun beslöt för två år sedan att de skulle åtgärda den nya landgången till 300 pontonen.
Arbetet är ännu inte slutfört och Lidingö kommun skall göra detta mars månad 2021.
Samtliga båtplatser i sjön har varit uthyrda. Segelsällskapets hamn är attraktiv och många står i kö
för en båtplats.

VARVSVERKSAMHET OCH BYGGNADER
VARV
Årets sjösättningar genomfördes under iakttagande av de rekommendationer folkhälsomyndigheten utfärdat angående begränsning smittspridning. Medlemmar tillhörande riskgrupp uppmanades att
skicka ersättare. Första sjösättning påbörjades den 29/3 och fick avbrytas på grund av ett haveri i
fasta kranen. Sjösättningarna i Lag 9 kunde dock slutföras en vecka senare. Övriga sjösättningar genomfördes planenligt 25-26/4 och 9-10/5.
Årets upptagningar 19/9, 3-4/10, 10/10 och 7/11 kunde genomföras tack vare goda insatser från slipbasar, kranskötare och medlemmar. Mobilkran användes den 3-4/10. Lagindelningen hade ändrats så
att något färre båtar (45 st) lyftes med mobilkran och de båtar som pallas av från slipvagnen på spåret togs upp efter mobilkranslaget så att de inte behövde skjutas så långt bort på spåret. Därmed har
vi förberett för att kunna korta ner spåret när det blir aktuell med en renovering av spåret
På sällskapets område finns vintern 2020-21 117 båtar förvarade på varvsområdet, 16 jollar på piren
och 6 vinterliggare i hamnen
BYGGNADER och ANLÄGGNINGAR
Trots att inga stora gemensamma städ- eller fixardagar kunnat genomföras har ett antal mindre grupper av medlemmar utfört städ och förbättringsåtgärder på området och anläggningar under styrelsens
ledning.
MARK
Slyröjning har utförts över hela området och piren samt häcken vid klubbhuset har klippts vi två tillfällen. Städning har skett på området och extra containrar har fyllts och fraktats bort.
En stor del av klubbens vattenslangar har bytts ut och i samband med det har även alla tappställen
setts över och reparerats vid behov. Samtliga tappställen har även försetts med nummerbricka för att
underlätta felanmälan från medlemmarna. Kopplingen till sommarvattnet har bytts ut och det har
även tillverkats en skyddslåda för dessa. Utebelysningen har försetts med ny styrning.
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UTRUSTNING
Innan sjösättning skedde en genomgång på alla klubbens vagnar och ett stort antal däck reparerades
eller byttes ut. Mastvagnen har renoverats med ny trävagga för masterna och en ny talja har ersatt
den gamla och utslitna i mastkranstoppen.

ÖVRIGT
Ett arbete har påbörjats med att utreda byte av staket och grind mot parkeringen samt att sätta grindar
vid yttre delen av piren.

SEGLINGAR:
Ungdomsseglingar inklusive seglarskola sköts för ASS av Lidingö jolleseglare,
http://www.ljs.se, på riksidrottsförbundets område vid Bosön. Segelsällskapets medlemmar
hänvisas dit när det gäller ungdomssegling. Askrike segelsällskap bidrar genom Lidingö båtförbund
ekonomiskt till verksamheten.
HEMSIDA OCH MEDLEMSKOMMUNIKATION:
Askrike segelsällskaps hemsida har uppdaterats löpande med information om aktuella händelser som
rör verksamheten. Sjösättnings och upptagningslistor har publicerats på hemsidan Adressen till hemsidan är www.askrike.se.
Vid vissa tillfällen då styrelsen velat nå så många medlemmar som möjligt har information också
skickats ut via e-post. För att få e-post från föreningen måste man som medlem ange rätt e-postadress
i Båtunionens administrationssystem BAS-K. Vid ett stort utskick under året har de som inte haft
fungerande mejladress fått ett vanligt brev och därmed har ett antal mejladresser kunnat uppdateras
Från januari 2019 har rapporter av vad som tas upp på styrelsemötena lagts ut på hemsidan. Detta för
att ge medlemmar information om arbetet i styrelsen.
TACK TILL MEDLEMMARNA
Avslutningsvis vill styrelsen tacka för den uppmärksamhet som ni medlemmar visar. Hör gärna av er
till styrelsen om ni ser något som hänt eller verkar onormalt. Kom också gärna med tips om förbättringar eller erbjud er gärna att hjälpa till med klubbens verksamhet.
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