
 

 

Sundom Båt och Farledsklubb r.f. 
 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE  2021 
 
Årsmötet, hölls i Sundom UF den 21.3.2021 och samlade 16 medlemmar. 
Till styrelsen valdes: 
 
Ordförande   Björn Martin 
Medlemmar  Hannes Granlund (vice ordf.), Tommy Östersund (kassör),  
  Mats Häggkvist, Thomas Sundholm, Harry Lervik, Göran Sundin 
  Tomas Bergholm och Tobias Birell (sekreterare) 
Suppleanter  Jan-Erik Lund, Andreas Willför och Isac Rönnqvist 
Verksamhetsgranskare Thomas Hägglund, suppleant Susanne Heinonen 
 
På årsmötet beslutades: 
- bryggplatsavgifterna bibehölls, samma sedan 2017 (100, 140, 150, 175, 195 €/år) 
- vinterförvaringsavgiften samma sedan 2018 (40 €/båt/vinter) 
- ersättning för farledsarbete/hamnarbete 20€/timme samt km-ersättning 
- mötesarvode för styrelsemedlemmar 20€/möte 
 
Verksamheten 
Som vanligt har det kretsat mycket kring farledsunderhåll. De tidigare år omnämnda områdena norr om Yttre 
torngrund har blivit återställda. Där hade stenar lagt sig i farleden. Farledsansvarsområdena omfördelades en 
aning för att inte belasta enskilda personer allt för mycket. Totalt närmare 500 sjömärken har kontrollerats 
samt lampor bytts vid några linjetavlor.  
 
Det har satsats en hel del på förbättringar av hamnområdet. 10 lass krossgrus har fyllts på och jämnats ut på 
parkeringen. Talko ordnades vid tre olika tillfällen med mycket flitigt deltagande – tusen tack till alla deltagare. 
Det röjdes sly, klipptes gräs och överlag städades upp. Grinden har fortsättningsvis fungerat till belåtenhet, i 
alla fall för det mesta.  
Efterfrågan på hamnplatser är fortsättningsvis stor, och det har utretts möjligheterna till att införskaffa 
ytterligare en till brygga.  
 
P.g.a. Corona ordnades ingen säsongsöppning, utan medlemmarna erbjöds endast besiktningsmöjlighet. 
 
Ny leverantör av e-post och hemsida. I samma veva fick sig hemsidan ett rejält lyft. 
 
Det har förts en hel del utredningar och planeringar kring en nästa nyupplaga av sjökorten. Behovet är kanske 
främst på Gerby – Replot sidan, men just på dessa ställen pågår för tillfället en hel del större förändringar och 
det ansågs i slutändan dumt att göra ett nytryck just nu innan dessa har uppdaterats.  
Det har förts diskussioner och visioner tillsammans med Solrutten om hur man kunde utveckla såväl farleder 
som sjökortstjänster. 
Det har även efterfrågats vattenbeständiga sjökort. En mindre upplaga kommer tryckas upp med befintligt 
kartmaterial.  
 
Medlemsantalet är för tillfället 471 st. 
Klubben har under året bland annat bedrivit / erbjudit sina medlemmar: 

- arbete med farleder 
- underhåll av linjetavlor 
- 150 hamnplatser i Kronvik 

 - på hamnområdet under högsäsong fanns det avfallskärl för brännbart och metall. 
- 23 båtar blev besiktade 
- 235 sjökort såldes (Sundom 96, Replot-Gerby 80, Norra 59). 



 

 

                            
Stort tack till alla medlemmar som gör denna verksamhet möjlig! 
Även ett stort tack till de hamnansvariga och farledsansvariga för ett mycket gott arbete! 

 
Under det gångna året har styrelsen hållit 8 protokollförda möten, med i medeltal 9,5 styrelsemedlemmar 
närvarande per möte (78%).  
Däremot ett flertal möten i mindre grupper enligt behov, samt diskussionstillfällen och representation vid 
andra stämmor.  
 
 
Sundom, Mars 2022 
Styrelsen  


