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Sundsvall-Njurunda Båtklubb 
Verksamhetsberättelse 2020 

 
Bild: Daniel Solberg 
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1. 2020 var klubbens 50:e verksamhetsår. 
 

2. Medlemmar 
Klubbens medlemsantal uppgick 2020-12-31 till 321 stycken. 
 

3. Funktionärer och ansvariga 
 
3.1 Styrelse: 
Ordförande Milan Kolar 
Kassör Yngve Carlsson 
Sekreterare Anna-Lena Nilsson 
Ledamot 1, Varvschef Magnus Borgström 
Ledamot 2, Varvsfogde Conny Ström  
Ledamot 3 Susanne Jämthag 
Ledamot 4, Medlemsregister Helena Jansson 
Suppleant 1, Utbildningsansvarig Mårten Andersson 
Suppleant 2, Ungdom och tävling Daniel Solberg 
 
3.2 Valberedningen 
Valberedare (sammankallande) Stefan Norberg 
Valberedare Mia Lyth 
 
3.3 Revisorer 
1:a revisor Mats Bergström 
2:a revisor Urban Häggkvist 
revisorssuppleant Mårten Behm 
 
3.4 Varvssektionen: 
Varvschef & sammankallande arbetsgrupper Magnus Borgström 
Landansvarig Conny Ström 
Hamnfogde & bryggansvarig Erik Solberg 
Materialförvaltare Conny Ström 
Miljöansvarig Leif Söderqvist  
Yttre miljö 
El Lars Iwefors 
VVS  
Bygg Kjell-Åke Åström (gruppansvarig) 
Mek 
Träkajen 
Mastkran 
Traktor och traktorgarage 
Svängkran Åke Medén 
Dyk Åke Medén, Bosse Hedlund, Anna-Lena Nilsson 
Traversskjul 
Mastskjul, mastförvaring 
Följebåtar och motorer Fredrik Röstberg (gruppansvarig) 
Jollebryggor Olle Kappinen 
Stugvärd Birgitta Åström (gruppansvarig) 
 
3.5 Övriga funktionärer 
Försäkringsombud Lars-Göran Berglund 
Representant GKC Åke Medén, Martin Gidlund 
Representant MNSF Anna-Lena Nilsson 
Representant Utsjöbryggornas förening Milan Kolar 
Representant Båtunionen Pontus Jämthag 
Representant Västernorrlands båtförbund 
Hemsida Philip Sandersjöö, Mia Lyth, Anna-Lena Nilsson 
Facebook nyhetsflöde Mia Lyth 
Klubbartiklar Mia Lyth 
Besiktningsman saknas 
 
3.6 Ungdomssektionen/Tävlingssektionen. 
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Seglarskola 
Tränare, huvudansvarig Daniel Solberg  
Grön tränare Åke Medén 
Blå tränare Mårten Andersson 
Grön tränare Anna-Lena Nilsson 
Grön tränare Tilda Solberg 
 
Hjälpinstruktörer 606 Mårten Behm, Yngve Carlsson, Daniel Brodén 
 
Material 
Jolleskjul Åke Medén 
Klubb båtar 606 Åke Medén, Anna-Lena Nilsson 
Optimister Daniel Solberg 
 
 
 Många hjälpsamma föräldrar, ett sort tack till er! 
 
 
3.7 Aktivitetskommitén  
Inaktiv pga Corona 
Festkommité Max Carlsson, Daniel Persson 
 
 

4. Möten 
4.1 Interna möten 
9 st. Protokollförda styrelsemöten 
1 st. Protokollfört varvsmöte 
 
4.2 Externa möten 
8 st. MNSF möten inkl. årsmöte Daniel Solberg, Anna-Lena Nilsson 
1 st. Svenska Seglar Förbundets årsmöte Anna-Lena Nilsson 
1 st. digitalt coronarestriktionsmöte Daniel Solberg 
  
 

5. Varvssektionen 
År 2020 var varvssektionens 44:e verksamhetsår. 
 
5.1 Antal sammanträden 
Varvs och årsmöte genomfördes 2020-02-20 
Det tänkta varvsmötet i maj ställdes in pga Corona. Brev från varvschefen skickades i stället ut med lite 
kortfattad info mm. 
Varvsmöte i klubbstugan med möjlighet att vara med på distans via Teams genomfördes 2020-09-05. 
 
5.2 Verksamhet: 
Traversinstallation 
Nytt travers spel installerades under året. Samma max vikt som tidigare då traversbanan inte klarar högre 
påfrestning. 

 
Bild: Mia Lyth, Nya 10-tons travers spelet. 
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Installation svängkran 
Åke Medén har lett arbetet med svängkranen. Efter anskaffning har kranen demonterats, lackats, 
återmonterats samt installerats på Kajen. Erik Solberg och Kjell-Åke Åström har varit delaktig i hjälp med 
hållfastighets kontroll av betongkaj och svängkranens installationskrav. Resning av kranen har skett med 
hjälp av Pelle Ström. Borrning, bultfixering och undergjutningen utfördes av Åke Medén och Anna-Lena 
Nilsson. Elektrisk installation Lars Iwefors. 
Magnus Borgström har ansvarat för att kontrollera besiktningsmannens utlåtande och godkännande av 
installation. 

 
Bild: Mia Lyth, Svängkran installationsfas testlyft. 
 
Utbildning Traktor och Travers 
Varvschef Magnus Borgström kallade till utbildningarna där Conny Ström höll i traktorutbildningen och inhyrd 
Clarin skötte traversutbildningen. 

 
Bild: Mia Lyth, Traversutbildning. 
 
Uppfräschning av traversskjul. 
Åke Medén tog initiativet att röja upp inuti traversskjulet. Gamla målarpytsar och diverse ”skrot” kördes på 
återvinningen. Hyllorna som inbjudit till ”skräpförvaring” ersattes med en verktygstavla med verktyg. En 
tidigare hyresgäst skänkte också en säkerhetssele vilken nu hänger på verktygstavlan. Selen kan användas 
vid klättring i mastkranen. Vidare har Conny Ström installerat en slangvinda för vatten som anslutits till 
högtryckstvätten. Flytt har också skett av vattenposten vid 10-tons traversen så den nu sitter på 
travesskjulets vägg. Några nya lyftstroppar har köpts in. Det finns även en trapp pall som anskaffats särskilt 
för uppklättring på 606-klubbåtarna. Denna förvaras utomhus vid betongkajområdet sommartid och kan 
förstås användas av alla medlemmar som behöver det. 
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Nya flytbryggor 
Efter beslut har nu 3st nya flytbryggor införskaffats, totalt 30m. Byggnadslov, strandrätt och rätt till 
vattenaktiviteter för iläggning av flytbryggorna har sökts och godkänts. Milan Kolar har skött kommunikation 
med myndigheter samt leverantören av bryggorna. Förberedelser som krävt dykaktiviteter har i huvudsak 
utförts av Anna-Lena Nilsson. 
Åke Medén, Tim Medén, Kjell Sandersjöö, Mårten Behm, Magnus Borgström, Mikael Ernerfeldt, Bosse 
Hedlund och Pontus Jämthag har varit involverad i delar av stockrensningsarbetet. 
Conny Ström och Magnus Borgström har förberett bojtyngder. 
Arbetet kommer att fortsätta med konstruktion av landfäste och arbetet beräknas kunna slutföras under 
våren 2021. 

 
Bild: Åke Medén, Nya flytbryggor. 
 
Upprustning av inre flytbryggor 
Conny Ström har lett arbetet med restaurering av landgångar till de inre flytbryggorna. Det har även 
införskaffats 2st skrindor som är fri att använda för att t.ex. underlätta i och urlastning till sin båt samt 
bagage. 
 
Markberedning 
Skapande av nya parkeringsplatser. Trädfällning. Upprustning av piren har skett fortlöpande under året. 
Piren kommer att bli föremål för ett nytt skötselområde där viss växtlighet är av betydelse för att binda 
jorden. Pelle Ström har gjort stora insatser med sin traktor. 
 
Skjulbyggnationer 
Ett nytt dubbelskjul är under uppförande. 
 
Klubbstugan 
Kjell-Åke Åström har tillsammans med Birgitta Åström lett arbetet med snickerier och målning för 
inglasningens färdigställande. Innan årets slut har även gillplatsen i anslutning till altanen blivit restaurerad. 
Birgitta har även ansvarat för den fina inredningen på vår inglasade altan. Förutom löpande underhåll med 
städning har lokalen uppgraderats med en projektor och filmduk. Carsten Lyth har utfört installationen av 
projektor och projektorduk. 
 
Profilering 
Mia Lyth har tagit fram profilkläder, fler klubbkläder finns tillgängliga till försäljning och det går även att 
beställa på hemsidan. 
Nya klistermärken med logotypen i blått finns tillgängliga till försäljning i klubbstugan. Alla betalande 
medlemmar får ett märke som passar till fastsättning på insidan av bilrutan. Övriga märken säljs till 
självkostnadspris. 
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Bild: Mia Lyth, Klubbartiklar. 
 
 
5.3 Överlåtelser av nyttjanderätter 
 

Säljare  Köpare 
Förnamn Efternamn Sålt/köpt Förnamn Efternamn 

     
Peter Westerlund Land- och bryggplats Arne Kappinen 
Lars Wallgren Land- och bryggplats Joakim Johansson 

Rolf Hådén 
Skjul- och 
bryggaplats Frida Meden 

Frida Meden Bryggplats Åke Meden 
Sture Westberg Landplats Peter Marcusson 

Birgitta Dahlen 
Skjul- och 
bryggaplats Tomas Emanuelz 

Mikael Rydberg Skjulplats Martin Gidlund 
SNBK  Skjulplats Mikael Rydberg 
SNBK  Skjulplats Pelle Ström 
Frida Meden Skjulplats Michael Axner 

    
 
/Magnus B 
     

6. Ungdom/Tävlings sektionen 
 
6.1 Seglarskola och jollesegling 
SNBK bedriver Svenska Seglarförbundets (SSF) Seglarskola för både barn och vuxna. Daniel Solberg, Åke 
Meden, Anna-Lena Nilsson, Daniel Brodén, Mårten Andersson och Tilda Solberg varit instruktörer för 
jollesegling och Åke Meden och Anna-Lena även för ungdoms- och vuxenseglarskola med 606.  
 
SNBK har under året fått 50 000 kr från Svenska Seglarförbundet som delfinansiering av 2st nu klubbägda 
606 båtar och 60 000 kr från Svenska Båtunionen att köpa 5st bättre begagnade optimistjollar. Kubben har 
sedan tidigare 2 nyare och ett antal äldre optimistjollar. För ungdoms- och vuxenseglarskolan har vi även 
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tillgång till 2st andelsägda 606. 

 
Bild: Daniel Solberg. Nya Optimister 
 
Det är ett stort intresse och för vuxenseglarskola och intresset överstiger vad Åke och Anna-Lena hinner 
med så det vore önskvärt med fler instruktörer. I år var 19 ungdomar i jollesverksamheten och totals hölls 19 
sammankomster. 31st totalt deltog i ungdoms- och vuxenseglarskolan. 
 

 
Bild: Mia Lyth, Seglarskola. 
 
Tillsammans med SuSS arrangerades återigen ett breddläger på Vindhem. Klubben seglare deltog i år i 
både regionkval för Laser och Optimist. 
 
Den 606 flotta som byggdes upp under fjolåret ökades på med ytterligare en båt och det finns nu 8 st. 606 
på varvet. Beslutet att införskaffa en liten svängkran har varit ett riktigt lyft för 606 för att få till aktiv 606-
segling på klubben. 
 

 
Bild: Mia Lyth, Träning 606-seglare 
 
6.2 Dygnet Runt, Klampenköret, Sommardraget och KlassKlampen 
Den 20-23 augusti arrangerades en sammanhängande regattahelg på Klampenborg. Den inleddes med en 
shorthanded distansnattsegling Klampen-Vänta Litets Grund-Gran-Klampen. Det var 7 deltagande båtar och 
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ett stort intresse på land eftersom det gick att följa tävlingen digitalt. Det var fina förutsättningar med svaga 
till måttliga vindar från syd och det blev en lång kryss ner från Vänta Litets Grund ner till Gran. Under 
lördagen kördes Kampenköret i fin vind med 15 deltagare som långa SRS-banseglingar och Sommardraget 
med 3 deltagare som en distanssegling. Klampenköret ingick som SNBK:S bidrag i GuldCusten Cup 
KlassKlampen på söndagen i lite svagare och vridiga vindar utgjorde en deltävling i 606 NorrCup med 10 
deltagare och samtidigt kördes en optimistjolletävling med 9 deltagare på samma bana. 
 
6.3 Cityseglingen 
Den 10 september seglades Cityseglingen som flyttats från Centrum till Klampen med 10 deltagande 606 
båtar. 
 
6.4 Luciasegling 
Den 13/12 hade kung Bore ännu inte kopplat sitt grepp runt Klampen, vilket tillät ett luciafirande med riktig 
klubb anda. 

 
Bild: Mia Lyth, Luciatåg på upptåg. 
 

   
Bild: Mia Lyth, Luciasegling. 
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7. Klubbutbildningar 
7.1  SNBK personer med Seglarförbundsutbildning (auktoriserade funktionärer): 
 
Utbildning (SSF, RF): Utbildade (utbildningsår) 
Instruktör/Tränare Grön Daniel Solberg, Tilda Solberg, Åke Meden och Anna-Lena  
 Nilsson. (Endast Tränare Grön: Philip Sandersjö, Emma 
 Solberg och Mårten Andersson) 
Seglingsledare Blå Åke Meden, Anna Lena Nilsson, och Daniel Solberg 
Seglingsledare Röd Lars Melander 
Direktdomare Blå Åke Medén  
Förhandlingsdomare Blå Lars Melander 
 
Åke Meden och Daniel Solberg har pågående Blå Tränar/Instruktörs utbildning 
(Se även punkt 3.6) 
 
7.2  Navigationsutbildningar  
Klubben slutförde två navigationskurser (nybörjar + fortsättningskurs) med totalt 18 deltagare under våren 
samt 1st VHF kurs med 8 deltagare. Kurserna hölls under ledning av Kjell-Åke Wedin och Anna-Lena 
Nilsson. 

 
Bild: Mia Lyth, Vi lär oss knopar. 
 
7.3  Övriga utbildningar 
Travers och Traktorutbildning har tidigare nämnts under Varvssektionens verksamhet. 
Ledarutbildningar under föregående punkt. 
 
Anna-Lena Nilsson har under året deltagit i SISU-utbildning för hantering av LOK-stöd och skapande av 
aktivitet i IdrottOnLine, IOL är Riksidrottsförbundets administrationsprogram för föreningar. 
 
 

8. Aktiviteter 
Planerat 50-års firande ställdes in pga. Corona. 
 

9. Rapport från SNBK hemsida 
Funktionärsuppgifter har uppdaterats. 
Mailadresser för publika kontakter har uppdaterats. 
Anmälnings sidor för Seglarskolorna barn, ungdom, vuxen har uppdaterats med fina bilder och text. 
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Intresseanmälan finns för navigationsutbildning 
Annonstorget är uppdaterat, men inga nya annonsörer har inkommit med sälj eller köpannonser. 
Facebook-flödet från SNBK´s facebooksida går att läsa på startsidan och uppdateras löpande. 
https://www.facebook.com/sundsvallnjurundabk och https://www.instagram.com/snbk_org/  
 
 

10. Medlemsmatrikel 
Kontaktuppgifter är inte publika. En papperslista på varvsägare har satts upp i klubbstugan enligt 
gemensamt beslut vid varvsmöte. 
Alla betalandemedlemmar får SBU tidning. 
Alla medlemmar är välkommen att prenumerera på digitalt nyhetsutskick från Svenska Seglarförbundet. 
https://www.svensksegling.se/svenskaseglarforbundet/Nyhetsbrev-prenumerera/ 
Klubbnyheter är till för att stödja och inspirera alla som är aktiv i seglingsverksamheterna. 
 

11. Ekonomi 
Presenteras i egen bilaga. 
 

12. Ordförandes Slutord 
SNBK fyllde 50 år 2020, vilket var planerat att firas under våren med en större festlighet för alla medlemmar. 
Detta fick dock ställas in till följd av pandemin. Utgående från nuvarande restriktioner får firandet vänta tills 
läget förbättrats. 
 
Under året har vi trots allt kunnat bedriva vår verksamhet med bra verksamhet och många nya aktiviteter 
varför jag på styrelsens vägnar vill tacka alla funktionärer och enskilda medlemmar som har varit 
engagerade i verksamheten och därigenom på ett förtjänstfullt sätt bidragit till våra aktiviteter. Vår 
verksamhet har fortsatt att utvecklas i en mycket positiv riktning tack vare flera offensiva satsningar.  
 
Jag vill här lyfta några av de större händelserna under året. Ett nytt snyggt dubbelskjul har byggts av två 
medlemmar, vilket har inneburit att varvet har fått två nya varvsmedlemmar. Vi har under året investerat i en 
ny pelarkran vilket har skapar förutsättningar för fler aktiva seglare och nya varvsmedlemmar. Vi har även 
investerat i ny brygga som kommer att färdigställas under 2021. Under våren, innan båtarna sjösattes, 
installerade vi den nya traversen vilket ger en trygghet då vi vet att det finns reservdelar och att den 
traversen kommer att ge oss glädje i många kommande år. 
 
Vår ungdoms- och seglarsektion har brottats med Corona-restriktioner men trots detta har SNBK kunnat 
genomföra både tävlingar och träningar på ett säkert sätt. Vår verksamhet med 606-segelbåtar har fortsatt 
att växa och vi har nu 8 båtar som ägs av våra medlemmar och nyttjas flitigt. På ungdomssidan har vi genom 
bidrag och egna medel kunnat köpa in fem nya optimistjollar vilket gör oss mycket välrustade inför 
träningsperioden 2021. 
 
Inför kommande båtsäsong hoppas jag att alla får vaccin och att vi åter kan träffas på ett normalt sätt utan 
att riskera att bli sjuka.  Med det sagt hoppas jag att båtsommaren 2021 kommer ge oss många fantastiska 
upplevelser. 
 
 
    
Milan Kolar, ordförande  Yngve Carlsson, kassör 
 
 
    
Anna-Lena Nilsson, sekreterare  Mårten Andersson 
 
 
    
Daniel Solberg  Magnus Borgström 
 
 
    
Conny Ström  Susanne Jämthag 
 
 
  
Helena Jansson 


 M

A,
 M

B,
 S

EJ
, D

O
S,

 S
CS

, M
K,

 H
J,

 Y
C,

 A
N

 —
 P

ow
er

ed
 b

y 
Te

llu
sT

al
k



[
  {
    "personal_id": "793157017162b6b08e4a7ad40387b10356a0cfcafc4ec5672503ebf8c422bd18",
    "sign_ip": "94.234.33.105",
    "full_name": "ANNA-LENA NILSSON",
    "signature_data": {
      "sign_ip": "94.234.33.105",
      "orderRef": "4a8b4764-33ce-4821-8b87-3c9de3fdce69",
      "status": "complete"
    },
    "SignedNameAndNumber": "ANNA-LENA NILSSON",
    "signed_files": [
      {
        "sha256": "7137269ed589a7d3d3926602c9dc23112d917ac786be2ce42f8f691eb31df3cf",
        "content_type": "application\/pdf",
        "size": 1010292
      }
    ],
    "SignLocalTime": "2021-02-01 18:46",
    "sign_time": "2021-02-01T17:46:17.036Z",
    "sign_text": "Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):\n\n(1) Avser PDF-fil enligt följande\nNamn: Verksamhetsberattelse 2020.pdf\nStorlek: 1010292 byte\nHashvärde SHA256: 7137269ed589a7d3d3926602c9dc23112d917ac786be2ce42f8f691eb31df3cf",
    "id_service": "bankid_v5-mask_id"
  },
  {
    "personal_id": "d8e08462580b053f51c312be990a81bf65422e0f0bb51dbe9709d800050ae91d",
    "sign_ip": "185.95.161.33",
    "full_name": "YNGVE CARLSSON",
    "signature_data": {
      "sign_ip": "185.95.161.33",
      "orderRef": "ab26dee1-849e-4d69-9c14-eb71cf64e377",
      "status": "complete"
    },
    "SignedNameAndNumber": "YNGVE CARLSSON",
    "signed_files": [
      {
        "sha256": "7137269ed589a7d3d3926602c9dc23112d917ac786be2ce42f8f691eb31df3cf",
        "content_type": "application\/pdf",
        "size": 1010292
      }
    ],
    "SignLocalTime": "2021-02-01 19:28",
    "sign_time": "2021-02-01T18:28:08.019Z",
    "sign_text": "Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):\n\n(1) Avser PDF-fil enligt följande\nNamn: Verksamhetsberattelse 2020.pdf\nStorlek: 1010292 byte\nHashvärde SHA256: 7137269ed589a7d3d3926602c9dc23112d917ac786be2ce42f8f691eb31df3cf",
    "id_service": "bankid_v5-mask_id"
  },
  {
    "personal_id": "c62b2e96ec261e8d64b4534d6ee7cfc4f0aad5dff359bc2cf170b909a2a88200",
    "sign_ip": "83.255.111.111",
    "full_name": "HELENA JANSSON",
    "signature_data": {
      "sign_ip": "83.255.111.111",
      "orderRef": "b1360a04-fac3-47e4-a5d4-c6266c431fe5",
      "status": "complete"
    },
    "SignedNameAndNumber": "HELENA JANSSON",
    "signed_files": [
      {
        "sha256": "7137269ed589a7d3d3926602c9dc23112d917ac786be2ce42f8f691eb31df3cf",
        "content_type": "application\/pdf",
        "size": 1010292
      }
    ],
    "SignLocalTime": "2021-02-02 07:50",
    "sign_time": "2021-02-02T06:50:17.600Z",
    "sign_text": "Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):\n\n(1) Avser PDF-fil enligt följande\nNamn: Verksamhetsberattelse 2020.pdf\nStorlek: 1010292 byte\nHashvärde SHA256: 7137269ed589a7d3d3926602c9dc23112d917ac786be2ce42f8f691eb31df3cf",
    "id_service": "bankid_v5-mask_id"
  },
  {
    "personal_id": "0f7e03262e122cd576a4efe7bafb8dd9fae9d3d076ffbb79a3173289e371abcb",
    "sign_ip": "192.121.74.58",
    "full_name": "Milan Kolar",
    "signature_data": {
      "sign_ip": "192.121.74.58",
      "orderRef": "66867e34-2094-40ab-9df2-8358a06853e2",
      "status": "complete"
    },
    "SignedNameAndNumber": "Milan Kolar",
    "signed_files": [
      {
        "sha256": "7137269ed589a7d3d3926602c9dc23112d917ac786be2ce42f8f691eb31df3cf",
        "content_type": "application\/pdf",
        "size": 1010292
      }
    ],
    "SignLocalTime": "2021-02-02 13:06",
    "sign_time": "2021-02-02T12:06:30.415Z",
    "sign_text": "Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):\n\n(1) Avser PDF-fil enligt följande\nNamn: Verksamhetsberattelse 2020.pdf\nStorlek: 1010292 byte\nHashvärde SHA256: 7137269ed589a7d3d3926602c9dc23112d917ac786be2ce42f8f691eb31df3cf",
    "id_service": "bankid_v5-mask_id"
  },
  {
    "personal_id": "1040c9d5fdac62e20c7271176e2b131e9f8e402e25f99bb98fcb5e702c7a32f0",
    "sign_ip": "193.181.51.200",
    "full_name": "Sten Conny Ström",
    "signature_data": {
      "sign_ip": "193.181.51.200",
      "orderRef": "0e267443-59ea-46f1-8434-8b3c53a20879",
      "status": "complete"
    },
    "SignedNameAndNumber": "Sten Conny Ström",
    "signed_files": [
      {
        "sha256": "7137269ed589a7d3d3926602c9dc23112d917ac786be2ce42f8f691eb31df3cf",
        "content_type": "application\/pdf",
        "size": 1010292
      }
    ],
    "SignLocalTime": "2021-02-02 15:40",
    "sign_time": "2021-02-02T14:40:23.344Z",
    "sign_text": "Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):\n\n(1) Avser PDF-fil enligt följande\nNamn: Verksamhetsberattelse 2020.pdf\nStorlek: 1010292 byte\nHashvärde SHA256: 7137269ed589a7d3d3926602c9dc23112d917ac786be2ce42f8f691eb31df3cf",
    "id_service": "bankid_v5-mask_id"
  },
  {
    "personal_id": "8f467e34ecefd418f65a9334961919915ff89e4cde7f34236472c6f4f808d64c",
    "sign_ip": "178.174.137.116",
    "full_name": "Daniel Olof Solberg",
    "signature_data": {
      "sign_ip": "178.174.137.116",
      "orderRef": "478d4c76-6882-469f-bd22-ac72293af843",
      "status": "complete"
    },
    "SignedNameAndNumber": "Daniel Olof Solberg",
    "signed_files": [
      {
        "sha256": "7137269ed589a7d3d3926602c9dc23112d917ac786be2ce42f8f691eb31df3cf",
        "content_type": "application\/pdf",
        "size": 1010292
      }
    ],
    "SignLocalTime": "2021-02-02 20:39",
    "sign_time": "2021-02-02T19:39:08.796Z",
    "sign_text": "Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):\n\n(1) Avser PDF-fil enligt följande\nNamn: Verksamhetsberattelse 2020.pdf\nStorlek: 1010292 byte\nHashvärde SHA256: 7137269ed589a7d3d3926602c9dc23112d917ac786be2ce42f8f691eb31df3cf",
    "id_service": "bankid_v5-mask_id"
  },
  {
    "personal_id": "919fcb25be8e989b33fdef0acf0bd4ff2f608ba2fafdc6c57cc29fcf68769f55",
    "sign_ip": "217.209.68.193",
    "full_name": "Susanne Elisabeth Jämthag",
    "signature_data": {
      "sign_ip": "217.209.68.193",
      "orderRef": "51ed21a2-7e8b-4058-9e5b-d888e12c0f47",
      "status": "complete"
    },
    "SignedNameAndNumber": "Susanne Elisabeth Jämthag",
    "signed_files": [
      {
        "sha256": "7137269ed589a7d3d3926602c9dc23112d917ac786be2ce42f8f691eb31df3cf",
        "content_type": "application\/pdf",
        "size": 1010292
      }
    ],
    "SignLocalTime": "2021-02-02 20:43",
    "sign_time": "2021-02-02T19:43:26.988Z",
    "sign_text": "Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):\n\n(1) Avser PDF-fil enligt följande\nNamn: Verksamhetsberattelse 2020.pdf\nStorlek: 1010292 byte\nHashvärde SHA256: 7137269ed589a7d3d3926602c9dc23112d917ac786be2ce42f8f691eb31df3cf",
    "id_service": "bankid_v5-mask_id"
  },
  {
    "personal_id": "1a10481be75f86945d3d3f52398e3c0b1e2175346f2751b8343748f3b9edbc9c",
    "sign_ip": "178.174.137.251",
    "full_name": "MAGNUS BORGSTRÖM",
    "signature_data": {
      "sign_ip": "178.174.137.251",
      "orderRef": "90391e9b-4fad-4271-841a-605fcaa349fb",
      "status": "complete"
    },
    "SignedNameAndNumber": "MAGNUS BORGSTRÖM",
    "signed_files": [
      {
        "sha256": "7137269ed589a7d3d3926602c9dc23112d917ac786be2ce42f8f691eb31df3cf",
        "content_type": "application\/pdf",
        "size": 1010292
      }
    ],
    "SignLocalTime": "2021-02-04 13:09",
    "sign_time": "2021-02-04T12:09:32.969Z",
    "sign_text": "Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):\n\n(1) Avser PDF-fil enligt följande\nNamn: Verksamhetsberattelse 2020.pdf\nStorlek: 1010292 byte\nHashvärde SHA256: 7137269ed589a7d3d3926602c9dc23112d917ac786be2ce42f8f691eb31df3cf",
    "id_service": "bankid_v5-mask_id"
  },
  {
    "personal_id": "a77f95e2ba34b6e3bcc35dee19687ba414c9c82e54afc45e50eb9168a61e5b4e",
    "sign_ip": "185.95.160.151",
    "full_name": "MÅRTEN ANDERSSON",
    "signature_data": {
      "sign_ip": "185.95.160.151",
      "orderRef": "291c3c62-05f7-4ba2-94b4-281657340338",
      "status": "complete"
    },
    "SignedNameAndNumber": "MÅRTEN ANDERSSON",
    "signed_files": [
      {
        "sha256": "7137269ed589a7d3d3926602c9dc23112d917ac786be2ce42f8f691eb31df3cf",
        "content_type": "application\/pdf",
        "size": 1010292
      }
    ],
    "SignLocalTime": "2021-02-06 19:31",
    "sign_time": "2021-02-06T18:31:50.382Z",
    "sign_text": "Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):\n\n(1) Avser PDF-fil enligt följande\nNamn: Verksamhetsberattelse 2020.pdf\nStorlek: 1010292 byte\nHashvärde SHA256: 7137269ed589a7d3d3926602c9dc23112d917ac786be2ce42f8f691eb31df3cf",
    "id_service": "bankid_v5-mask_id"
  }
]




Sundsvall-Njurunda Båtklubb Verksamhetsberättelse 2020, sida 1 
889201-5473 


Sundsvall-Njurunda Båtklubb 
Verksamhetsberättelse 2020 


 
Bild: Daniel Solberg 
  







Sundsvall-Njurunda Båtklubb Verksamhetsberättelse 2020, sida 2 
889201-5473 


Innehållsförteckning 
1. Det 50:e verksamhetsåret 


2. Medlemmar 


3. Funktionärer  


4. Möten 


5. Varvssektionen 


5.1 Sammanträden 


5.2 Varvssektionens verksamhet 


5.3 Överlåtelser av nyttjanderätter 


6. Ungdoms/Tävlings-sektionen 


6.1 Ungdom/Tävlings-sektionens verksamhet 


6.2 Dygnet Runt, Klampenköret, Sommardraget och KlassKlampen 


6.3 Cityseglingen 


6.4 Lucia på Klampenborg 


7. Utbildning 


7.1 SNBK´s SSF-auktoriserade funktionärer 


7.2 Navigationsutbildningar 


7.3 Övriga utbildningar 


8. Aktivitetskommiténs verksamhet 


9. Rapport för SNBK webbsida 


9.1 Medlemsmartrikel 


10. Ekonomi 


11. Ordförandes slutord 







Sundsvall-Njurunda Båtklubb Verksamhetsberättelse 2020, sida 3 
889201-5473 


1. 2020 var klubbens 50:e verksamhetsår. 
 


2. Medlemmar 
Klubbens medlemsantal uppgick 2020-12-31 till 321 stycken. 
 


3. Funktionärer och ansvariga 
 
3.1 Styrelse: 
Ordförande Milan Kolar 
Kassör Yngve Carlsson 
Sekreterare Anna-Lena Nilsson 
Ledamot 1, Varvschef Magnus Borgström 
Ledamot 2, Varvsfogde Conny Ström  
Ledamot 3 Susanne Jämthag 
Ledamot 4, Medlemsregister Helena Jansson 
Suppleant 1, Utbildningsansvarig Mårten Andersson 
Suppleant 2, Ungdom och tävling Daniel Solberg 
 
3.2 Valberedningen 
Valberedare (sammankallande) Stefan Norberg 
Valberedare Mia Lyth 
 
3.3 Revisorer 
1:a revisor Mats Bergström 
2:a revisor Urban Häggkvist 
revisorssuppleant Mårten Behm 
 
3.4 Varvssektionen: 
Varvschef & sammankallande arbetsgrupper Magnus Borgström 
Landansvarig Conny Ström 
Hamnfogde & bryggansvarig Erik Solberg 
Materialförvaltare Conny Ström 
Miljöansvarig Leif Söderqvist  
Yttre miljö 
El Lars Iwefors 
VVS  
Bygg Kjell-Åke Åström (gruppansvarig) 
Mek 
Träkajen 
Mastkran 
Traktor och traktorgarage 
Svängkran Åke Medén 
Dyk Åke Medén, Bosse Hedlund, Anna-Lena Nilsson 
Traversskjul 
Mastskjul, mastförvaring 
Följebåtar och motorer Fredrik Röstberg (gruppansvarig) 
Jollebryggor Olle Kappinen 
Stugvärd Birgitta Åström (gruppansvarig) 
 
3.5 Övriga funktionärer 
Försäkringsombud Lars-Göran Berglund 
Representant GKC Åke Medén, Martin Gidlund 
Representant MNSF Anna-Lena Nilsson 
Representant Utsjöbryggornas förening Milan Kolar 
Representant Båtunionen Pontus Jämthag 
Representant Västernorrlands båtförbund 
Hemsida Philip Sandersjöö, Mia Lyth, Anna-Lena Nilsson 
Facebook nyhetsflöde Mia Lyth 
Klubbartiklar Mia Lyth 
Besiktningsman saknas 
 
3.6 Ungdomssektionen/Tävlingssektionen. 
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Seglarskola 
Tränare, huvudansvarig Daniel Solberg  
Grön tränare Åke Medén 
Blå tränare Mårten Andersson 
Grön tränare Anna-Lena Nilsson 
Grön tränare Tilda Solberg 
 
Hjälpinstruktörer 606 Mårten Behm, Yngve Carlsson, Daniel Brodén 
 
Material 
Jolleskjul Åke Medén 
Klubb båtar 606 Åke Medén, Anna-Lena Nilsson 
Optimister Daniel Solberg 
 
 
 Många hjälpsamma föräldrar, ett sort tack till er! 
 
 
3.7 Aktivitetskommitén  
Inaktiv pga Corona 
Festkommité Max Carlsson, Daniel Persson 
 
 


4. Möten 
4.1 Interna möten 
9 st. Protokollförda styrelsemöten 
1 st. Protokollfört varvsmöte 
 
4.2 Externa möten 
8 st. MNSF möten inkl. årsmöte Daniel Solberg, Anna-Lena Nilsson 
1 st. Svenska Seglar Förbundets årsmöte Anna-Lena Nilsson 
1 st. digitalt coronarestriktionsmöte Daniel Solberg 
  
 


5. Varvssektionen 
År 2020 var varvssektionens 44:e verksamhetsår. 
 
5.1 Antal sammanträden 
Varvs och årsmöte genomfördes 2020-02-20 
Det tänkta varvsmötet i maj ställdes in pga Corona. Brev från varvschefen skickades i stället ut med lite 
kortfattad info mm. 
Varvsmöte i klubbstugan med möjlighet att vara med på distans via Teams genomfördes 2020-09-05. 
 
5.2 Verksamhet: 
Traversinstallation 
Nytt travers spel installerades under året. Samma max vikt som tidigare då traversbanan inte klarar högre 
påfrestning. 


 
Bild: Mia Lyth, Nya 10-tons travers spelet. 
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Installation svängkran 
Åke Medén har lett arbetet med svängkranen. Efter anskaffning har kranen demonterats, lackats, 
återmonterats samt installerats på Kajen. Erik Solberg och Kjell-Åke Åström har varit delaktig i hjälp med 
hållfastighets kontroll av betongkaj och svängkranens installationskrav. Resning av kranen har skett med 
hjälp av Pelle Ström. Borrning, bultfixering och undergjutningen utfördes av Åke Medén och Anna-Lena 
Nilsson. Elektrisk installation Lars Iwefors. 
Magnus Borgström har ansvarat för att kontrollera besiktningsmannens utlåtande och godkännande av 
installation. 


 
Bild: Mia Lyth, Svängkran installationsfas testlyft. 
 
Utbildning Traktor och Travers 
Varvschef Magnus Borgström kallade till utbildningarna där Conny Ström höll i traktorutbildningen och inhyrd 
Clarin skötte traversutbildningen. 


 
Bild: Mia Lyth, Traversutbildning. 
 
Uppfräschning av traversskjul. 
Åke Medén tog initiativet att röja upp inuti traversskjulet. Gamla målarpytsar och diverse ”skrot” kördes på 
återvinningen. Hyllorna som inbjudit till ”skräpförvaring” ersattes med en verktygstavla med verktyg. En 
tidigare hyresgäst skänkte också en säkerhetssele vilken nu hänger på verktygstavlan. Selen kan användas 
vid klättring i mastkranen. Vidare har Conny Ström installerat en slangvinda för vatten som anslutits till 
högtryckstvätten. Flytt har också skett av vattenposten vid 10-tons traversen så den nu sitter på 
travesskjulets vägg. Några nya lyftstroppar har köpts in. Det finns även en trapp pall som anskaffats särskilt 
för uppklättring på 606-klubbåtarna. Denna förvaras utomhus vid betongkajområdet sommartid och kan 
förstås användas av alla medlemmar som behöver det. 
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Nya flytbryggor 
Efter beslut har nu 3st nya flytbryggor införskaffats, totalt 30m. Byggnadslov, strandrätt och rätt till 
vattenaktiviteter för iläggning av flytbryggorna har sökts och godkänts. Milan Kolar har skött kommunikation 
med myndigheter samt leverantören av bryggorna. Förberedelser som krävt dykaktiviteter har i huvudsak 
utförts av Anna-Lena Nilsson. 
Åke Medén, Tim Medén, Kjell Sandersjöö, Mårten Behm, Magnus Borgström, Mikael Ernerfeldt, Bosse 
Hedlund och Pontus Jämthag har varit involverad i delar av stockrensningsarbetet. 
Conny Ström och Magnus Borgström har förberett bojtyngder. 
Arbetet kommer att fortsätta med konstruktion av landfäste och arbetet beräknas kunna slutföras under 
våren 2021. 


 
Bild: Åke Medén, Nya flytbryggor. 
 
Upprustning av inre flytbryggor 
Conny Ström har lett arbetet med restaurering av landgångar till de inre flytbryggorna. Det har även 
införskaffats 2st skrindor som är fri att använda för att t.ex. underlätta i och urlastning till sin båt samt 
bagage. 
 
Markberedning 
Skapande av nya parkeringsplatser. Trädfällning. Upprustning av piren har skett fortlöpande under året. 
Piren kommer att bli föremål för ett nytt skötselområde där viss växtlighet är av betydelse för att binda 
jorden. Pelle Ström har gjort stora insatser med sin traktor. 
 
Skjulbyggnationer 
Ett nytt dubbelskjul är under uppförande. 
 
Klubbstugan 
Kjell-Åke Åström har tillsammans med Birgitta Åström lett arbetet med snickerier och målning för 
inglasningens färdigställande. Innan årets slut har även gillplatsen i anslutning till altanen blivit restaurerad. 
Birgitta har även ansvarat för den fina inredningen på vår inglasade altan. Förutom löpande underhåll med 
städning har lokalen uppgraderats med en projektor och filmduk. Carsten Lyth har utfört installationen av 
projektor och projektorduk. 
 
Profilering 
Mia Lyth har tagit fram profilkläder, fler klubbkläder finns tillgängliga till försäljning och det går även att 
beställa på hemsidan. 
Nya klistermärken med logotypen i blått finns tillgängliga till försäljning i klubbstugan. Alla betalande 
medlemmar får ett märke som passar till fastsättning på insidan av bilrutan. Övriga märken säljs till 
självkostnadspris. 
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Bild: Mia Lyth, Klubbartiklar. 
 
 
5.3 Överlåtelser av nyttjanderätter 
 


Säljare  Köpare 
Förnamn Efternamn Sålt/köpt Förnamn Efternamn 


     
Peter Westerlund Land- och bryggplats Arne Kappinen 
Lars Wallgren Land- och bryggplats Joakim Johansson 


Rolf Hådén 
Skjul- och 
bryggaplats Frida Meden 


Frida Meden Bryggplats Åke Meden 
Sture Westberg Landplats Peter Marcusson 


Birgitta Dahlen 
Skjul- och 
bryggaplats Tomas Emanuelz 


Mikael Rydberg Skjulplats Martin Gidlund 
SNBK  Skjulplats Mikael Rydberg 
SNBK  Skjulplats Pelle Ström 
Frida Meden Skjulplats Michael Axner 


    
 
/Magnus B 
     


6. Ungdom/Tävlings sektionen 
 
6.1 Seglarskola och jollesegling 
SNBK bedriver Svenska Seglarförbundets (SSF) Seglarskola för både barn och vuxna. Daniel Solberg, Åke 
Meden, Anna-Lena Nilsson, Daniel Brodén, Mårten Andersson och Tilda Solberg varit instruktörer för 
jollesegling och Åke Meden och Anna-Lena även för ungdoms- och vuxenseglarskola med 606.  
 
SNBK har under året fått 50 000 kr från Svenska Seglarförbundet som delfinansiering av 2st nu klubbägda 
606 båtar och 60 000 kr från Svenska Båtunionen att köpa 5st bättre begagnade optimistjollar. Kubben har 
sedan tidigare 2 nyare och ett antal äldre optimistjollar. För ungdoms- och vuxenseglarskolan har vi även 
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tillgång till 2st andelsägda 606. 


 
Bild: Daniel Solberg. Nya Optimister 
 
Det är ett stort intresse och för vuxenseglarskola och intresset överstiger vad Åke och Anna-Lena hinner 
med så det vore önskvärt med fler instruktörer. I år var 19 ungdomar i jollesverksamheten och totals hölls 19 
sammankomster. 31st totalt deltog i ungdoms- och vuxenseglarskolan. 
 


 
Bild: Mia Lyth, Seglarskola. 
 
Tillsammans med SuSS arrangerades återigen ett breddläger på Vindhem. Klubben seglare deltog i år i 
både regionkval för Laser och Optimist. 
 
Den 606 flotta som byggdes upp under fjolåret ökades på med ytterligare en båt och det finns nu 8 st. 606 
på varvet. Beslutet att införskaffa en liten svängkran har varit ett riktigt lyft för 606 för att få till aktiv 606-
segling på klubben. 
 


 
Bild: Mia Lyth, Träning 606-seglare 
 
6.2 Dygnet Runt, Klampenköret, Sommardraget och KlassKlampen 
Den 20-23 augusti arrangerades en sammanhängande regattahelg på Klampenborg. Den inleddes med en 
shorthanded distansnattsegling Klampen-Vänta Litets Grund-Gran-Klampen. Det var 7 deltagande båtar och 







Sundsvall-Njurunda Båtklubb Verksamhetsberättelse 2020, sida 9 
889201-5473 


ett stort intresse på land eftersom det gick att följa tävlingen digitalt. Det var fina förutsättningar med svaga 
till måttliga vindar från syd och det blev en lång kryss ner från Vänta Litets Grund ner till Gran. Under 
lördagen kördes Kampenköret i fin vind med 15 deltagare som långa SRS-banseglingar och Sommardraget 
med 3 deltagare som en distanssegling. Klampenköret ingick som SNBK:S bidrag i GuldCusten Cup 
KlassKlampen på söndagen i lite svagare och vridiga vindar utgjorde en deltävling i 606 NorrCup med 10 
deltagare och samtidigt kördes en optimistjolletävling med 9 deltagare på samma bana. 
 
6.3 Cityseglingen 
Den 10 september seglades Cityseglingen som flyttats från Centrum till Klampen med 10 deltagande 606 
båtar. 
 
6.4 Luciasegling 
Den 13/12 hade kung Bore ännu inte kopplat sitt grepp runt Klampen, vilket tillät ett luciafirande med riktig 
klubb anda. 


 
Bild: Mia Lyth, Luciatåg på upptåg. 
 


   
Bild: Mia Lyth, Luciasegling. 
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7. Klubbutbildningar 
7.1  SNBK personer med Seglarförbundsutbildning (auktoriserade funktionärer): 
 
Utbildning (SSF, RF): Utbildade (utbildningsår) 
Instruktör/Tränare Grön Daniel Solberg, Tilda Solberg, Åke Meden och Anna-Lena  
 Nilsson. (Endast Tränare Grön: Philip Sandersjö, Emma 
 Solberg och Mårten Andersson) 
Seglingsledare Blå Åke Meden, Anna Lena Nilsson, och Daniel Solberg 
Seglingsledare Röd Lars Melander 
Direktdomare Blå Åke Medén  
Förhandlingsdomare Blå Lars Melander 
 
Åke Meden och Daniel Solberg har pågående Blå Tränar/Instruktörs utbildning 
(Se även punkt 3.6) 
 
7.2  Navigationsutbildningar  
Klubben slutförde två navigationskurser (nybörjar + fortsättningskurs) med totalt 18 deltagare under våren 
samt 1st VHF kurs med 8 deltagare. Kurserna hölls under ledning av Kjell-Åke Wedin och Anna-Lena 
Nilsson. 


 
Bild: Mia Lyth, Vi lär oss knopar. 
 
7.3  Övriga utbildningar 
Travers och Traktorutbildning har tidigare nämnts under Varvssektionens verksamhet. 
Ledarutbildningar under föregående punkt. 
 
Anna-Lena Nilsson har under året deltagit i SISU-utbildning för hantering av LOK-stöd och skapande av 
aktivitet i IdrottOnLine, IOL är Riksidrottsförbundets administrationsprogram för föreningar. 
 
 


8. Aktiviteter 
Planerat 50-års firande ställdes in pga. Corona. 
 


9. Rapport från SNBK hemsida 
Funktionärsuppgifter har uppdaterats. 
Mailadresser för publika kontakter har uppdaterats. 
Anmälnings sidor för Seglarskolorna barn, ungdom, vuxen har uppdaterats med fina bilder och text. 
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Intresseanmälan finns för navigationsutbildning 
Annonstorget är uppdaterat, men inga nya annonsörer har inkommit med sälj eller köpannonser. 
Facebook-flödet från SNBK´s facebooksida går att läsa på startsidan och uppdateras löpande. 
https://www.facebook.com/sundsvallnjurundabk och https://www.instagram.com/snbk_org/  
 
 


10. Medlemsmatrikel 
Kontaktuppgifter är inte publika. En papperslista på varvsägare har satts upp i klubbstugan enligt 
gemensamt beslut vid varvsmöte. 
Alla betalandemedlemmar får SBU tidning. 
Alla medlemmar är välkommen att prenumerera på digitalt nyhetsutskick från Svenska Seglarförbundet. 
https://www.svensksegling.se/svenskaseglarforbundet/Nyhetsbrev-prenumerera/ 
Klubbnyheter är till för att stödja och inspirera alla som är aktiv i seglingsverksamheterna. 
 


11. Ekonomi 
Presenteras i egen bilaga. 
 


12. Ordförandes Slutord 
SNBK fyllde 50 år 2020, vilket var planerat att firas under våren med en större festlighet för alla medlemmar. 
Detta fick dock ställas in till följd av pandemin. Utgående från nuvarande restriktioner får firandet vänta tills 
läget förbättrats. 
 
Under året har vi trots allt kunnat bedriva vår verksamhet med bra verksamhet och många nya aktiviteter 
varför jag på styrelsens vägnar vill tacka alla funktionärer och enskilda medlemmar som har varit 
engagerade i verksamheten och därigenom på ett förtjänstfullt sätt bidragit till våra aktiviteter. Vår 
verksamhet har fortsatt att utvecklas i en mycket positiv riktning tack vare flera offensiva satsningar.  
 
Jag vill här lyfta några av de större händelserna under året. Ett nytt snyggt dubbelskjul har byggts av två 
medlemmar, vilket har inneburit att varvet har fått två nya varvsmedlemmar. Vi har under året investerat i en 
ny pelarkran vilket har skapar förutsättningar för fler aktiva seglare och nya varvsmedlemmar. Vi har även 
investerat i ny brygga som kommer att färdigställas under 2021. Under våren, innan båtarna sjösattes, 
installerade vi den nya traversen vilket ger en trygghet då vi vet att det finns reservdelar och att den 
traversen kommer att ge oss glädje i många kommande år. 
 
Vår ungdoms- och seglarsektion har brottats med Corona-restriktioner men trots detta har SNBK kunnat 
genomföra både tävlingar och träningar på ett säkert sätt. Vår verksamhet med 606-segelbåtar har fortsatt 
att växa och vi har nu 8 båtar som ägs av våra medlemmar och nyttjas flitigt. På ungdomssidan har vi genom 
bidrag och egna medel kunnat köpa in fem nya optimistjollar vilket gör oss mycket välrustade inför 
träningsperioden 2021. 
 
Inför kommande båtsäsong hoppas jag att alla får vaccin och att vi åter kan träffas på ett normalt sätt utan 
att riskera att bli sjuka.  Med det sagt hoppas jag att båtsommaren 2021 kommer ge oss många fantastiska 
upplevelser. 
 
 
    
Milan Kolar, ordförande  Yngve Carlsson, kassör 
 
 
    
Anna-Lena Nilsson, sekreterare  Mårten Andersson 
 
 
    
Daniel Solberg  Magnus Borgström 
 
 
    
Conny Ström  Susanne Jämthag 
 
 
  
Helena Jansson 
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