
 

Sundom Båt och Farledsklubb r.f. 
 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE  2020 
 
Årsmötet, hölls i Sundom UF den 11 mars och samlade 15 medlemmar. 
Till styrelsen valdes: 
 
Ordförande   Gunnar Magnusson 
Medlemmar  Hannes Granlund (vice ordf.), Tommy Östersund (kassör),  
  Mats Häggkvist, Thomas Sundholm, Harry Lervik, Göran Sundin 
  Tomas Bergholm, Björn Martin 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 som beslöts 2017 (100, 140, 150, 175, 195 €/år) 
-vinterförvaringsavgiften samma som beslöts på årsmötet 2018 (40 €/båt/vinter) 
-ersättning för farledsarbete/hamnarbete 20€/timme samt km-ersättning 
-mötesarvode för styrelsemedlemmar 20€/möte 
 
Verksamheten 
Det har varit mycket arbete med farlederna. Speciellt norr om Yttre Torgrunn hade isen ställt till det rejält. Här 
var det tänkt att gräva och röja upp men tyvärr fick den anlitade entreprenören problem med utrustningen 
och det blev inte av. Totalt närmare 500 sjömärken har kontrollerats samt lampor bytts vid några linjetavlor. 
Även en del servicearbeten med bryggorna och brygg området under våren och sommaren. 
 
Fortsatt stor efterfrågan på 2019 års utgåva av Sundom sjökortet. Även har det visats stort intresse på 
nyutgåvor av de övriga sjökorten. 
 
P.g.a. Corona ordnades ingen säsongsöppning, utan medlemmarna erbjöds endast besiktningsmöjlighet. 
 
Den nya grinden vid hamnområdet i Kronvik togs i bruk och har fungerat till belåtenhet. Endast nu under den 
snörika vintern har det vid enstaka fall kärvat.   
 
Medlemsantalet är för närvarande ca 500 medlemmar. 
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. 
-26 båtar blev besiktade 
-363 sjökort såldes, varav nya 175 ex. 

                            
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 exceptionella året har styrelsen hållit endast 5 protokollförda möten, med i medeltal 10,6 
styrelsemedlemmar närvarande per möte.  
Däremot ett flertal möten i mindre grupper enligt behov. Dessutom avger de olika ansvariga vid varje 
styrelsemöte rapport rörande sitt specifika ansvarsområde.  
 
 
Sundom, Mars 2021 
Styrelsen   


