Askrike segelsällskap
Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2021
Styrelsens verksamhetsberättelse för segelsällskapets 73:e verksamhetsår, 1/1 2021 - 31/12 2021.
SEGELSÄLLSKAPETS STYRELSE
Styrelsen har under perioden årsmöte 2021 - årsmöte 2022 haft följande sammansättning:
Ordförande:
Sekreterare:
Kassör:

Kristina Lindstedt
Conrad Grut

Hamnkapten:

Anders Almén
Eric Frykfeldt
Björn Hedin och Anders Tottie
Martin Frykholm tom 2021-06-01 därefter vakant
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 familjemedlemmar, 9 ständiga medlemmar och 4 hedersmedlemmar.
Antal båtar var vid verksamhetsårets slut:
162
74
13
18

motorbåtar
segelbåtar
segeljollar, roddbåtar och kanoter på land
katamaraner

En plats på piren har tagits bort då det varit för trångt vid katamaranernas sjösättnings ramp.
Antalet tilldelade sommar- respektive vinterplatser var vid verksamhetsårets slut (2020 års siffror
inom parantes):
bryggplatser
236
vinterplatser på land 137
vinterplatser i sjön
6

(237)
(1171)
(6)

ÅRSMÖTE OCH STYRELSEMÖTEN
Ordinarie årsmöte hölls enligt stadgarna per capsulam 15 mars 2021
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2020 år siffra gäller platser på varvet och inkluderade inte jollar och katamaraner på piren
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Styrelsen har under verksamhetsåret 2021 haft 12 protokollförda sammanträden samt ett konstituerande styrelsemöte.
Sammanfattning från styrelseprotokollen med de punkter som direkt berör medlemmarna har publicerats på hemsidan.

ÖVRIGA MÖTEN OCH SAMMANKOMSTER
Även verksamhetsåret 2021 går till historien på många sätt, även som det mest händelselösa någonsin. Våra traditionella tillställningar som höstfesten och glöggen har fått ställas in på grund av coronapandemin.
Den 3 juni hölls ett extra årsmöte, utomhus. Syftet var att medlemmarna skulle få möjlighet att behandla och besluta om inkomna motioner samt att ge styrelsen mandat att ta upp lån om 150.000200.000 för att gå vidare med projekt nya grindar, vilket mötet beslutade.
Det extra årsmötet beslutade även om höjda avgifter med 10%.

STADGAR OCH ORDNINGSFÖRESKRIFTER
Gällande stadgar och ordningsföreskrifter finns på segelsällskapets hemsida. Styrelsen uppmanar
samtliga medlemmar att ta del av dessa.
EKONOMI
Segelsällskapets ekonomi och likviditet är god och redovisas i resultat- och balansräkning. Månadsbokslut görs för att kontinuerligt följa upp verksamheten.
Under året så har investeringar gjorts i slutförandet av bojutläggningar vid Stora Piren. Investeringen
uppgick till 263 000 SEK och har finansierats med sällskapets egna medel.
Flertalet medlemmar använder nu e-post för att ta emot aviseringar från segelsällskapet. Fakturorna
från Askrike Segelsällskap distribueras av Billecta. De hanterar även inbetalningar och uppdaterar då
reskontran i BAS. Billecta sköter påminnelser utifrån förfallodatum och handlägger kravrutin och
inkasso.
Vi förordar att medlemmarna använder e-faktura då det förenklarar hanteringen av fakturorna.
Vi har under 2021 fått 17 nya medlemmar varav 8 med sommarplats i sjön.
HAMNVERKSAMHET
Under året har klubben förmedlat 17 platser (i sjön och landplatser för jollar) till nya medlemmar.
Nya medlemmar finns främst på Västra Strandkajen, Stora Piren samt på Katamaranplatserna.
Ett flertal medlemmar har kunnat flytta in till bryggorna från kajen/piren.
Byten mellan befintliga medlemmar har skett då önskemål om både smalare och bredare platser har
tillgodosetts.
Tidig vår slutfördes utbytet av samtliga bojar längs piren, bojarna märktes upp med respektive platsnummer.
I klubbens interna kö för byte av plats står för närvarande 15 medlemmar, främst är det medlemmar
på piren som vill in till bryggorna.
Samtliga båtplatser i sjön har varit uthyrda.
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Segelsällskapets hamn är attraktiv och 450 står i Lidingö båtplatskö för en plats hos oss.
360 av dem har kortare kötid än 3 år, de allra flesta tillkom under 2020.
VARVSVERKSAMHET OCH BYGGNADER
VARV
Årets sjösättningar och upptagningar genomfördes planenligt med hänsyn till Coronarestriktionerna
Stort tack till slipbasar och kranskötare för ett väl genomfört arbete.
Fler båtar har i år tagits upp med mobilkran på grund av att även båtarna på Östra plan blir tyngre
och mer svårhanterliga manuellt. Vi har idag 137 stycken2 vinterplatser på land
Under året har ett omfattande arbete med röjning av varvsområdet och förråden genomförts. Detta
arbete kommer att fortsätta under 2022.
BYGGNADER och ANLÄGGNINGAR
Under året har två gemensamma städdagar genomförts. En större rensning av området på våren där
ca 60 kbm skräp rensades bort och en städning på sensommaren där slyrensning och markskötsel var
huvudtemat. Båda tillfällen genomfördes med god uppslutning från medlemmarna. Ingen ”fixardag”
har genomförts under 2021 men trots detta har förbättringar gjorts på sällskapets anläggningar.
Verkstad
I verkstaden har det gjorts viss uppfräschning och förbättringar under 2021 bland annat har arbetsbänk och skåp installerats. Denna låsta verkstad kan tillfälligt lånas mot kvittering och lån av nyckel.
Denna lokal kommer löpande förbättras och uppgraderas.

El
Belysningen i mastkranen har bytts ut till energibesparande LED-armaturer. I och med bytet kan nu
mastkransbelysningen vara tänd kvällstid vilket leder till säkrare och tryggare miljö vid klubbhus och
kranplan.
I mastskjul, utanför ”lilla verkstaden” och i skåpsgången har belysningen bytts och förstärkts med
LED-armaturer.
Ytterbelysningen styrning är ersatt till en modern styrning som regleras efter solens upp och nedgång.
Kompressorer
Kompressorn i mastskjulet för pumpning av vagnar och fendrar är ersatt med en ny.
Kompressorn för tömning av sommarvattnet har reparerats är nu fast installerad i klubbhusets källare.
Vagnar
Innan sjösättning och upptagning har sällskapets vagnar gått igenom avseende pumpning och däckbyten. Vissa hjul har ersatts av hjul medpunkteringsfria däck.
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Inklusive vinterplatser för jollar på piren
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Staket
Ett nytt staket och grindar är beställda och planeras vara installerat under första kvartalet 2022.
Utöver detta har sedvanligt löpande underhåll utförts på sällskapets utrustning och byggnader.
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 upptagninglistor 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.
Data i Båtunionens administrationssystem BAS-K uppdateras löpande och nytt för året är att etiketter
att fästas på båtarna som kvitto på betald sommarplats genereras automatisk från data i BAS-K, vilket ger medlemmarna ytterligare påminnelse om att se till att uppgifterna i registret är korrekta.
TACK TILL MEDLEMMARNA
Avslutningsvis vill styrelsen tacka för den uppskattning som ni medlemmar visar oss. 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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