Styrelsens årsberättelse för verksamhetsåret 2020.
Stråvalla Båtklubb och dess hamn har under verksamhetsåret fyllt 49 år. Trots en ansenlig
ålder och belägen i en tuff miljö är hamnen i gott skick. Det beror på att styrelsen och
dess intresserade medlemmar kontinuerligt ser till så att underhållet sker när hamnen inte
längre lever upp till kravet på funktionalitet och säkerhet. De senaste åren har omfattande
upprustningar skett av klubbstugan, bryggor och pirar. Hamnen har nu en god standard
och säkerheten ses över kontinuerlig. Som extra service till båtägarna finns nu även
färskvatten från egen brunn på alla bryggor och eluttag på västra bryggan. I klubbstugan,
i annexet samt vid ett tappställe framför klubbstugan finns kommunalt vatten. Styrelsen
och framför allt vår ordförande har under de senaste två åren arbetat många timmar för att
erhålla alla erforderliga myndighets tillstånd för att muddra i hamnen, i början på 2021
fick vi tillstånd att muddra en inseglingsränna.
Nya fönster och ny dörr till klubbstugan har köpts in och installerats, arbetet har skett
med ideella krafter. Tyvärr har inte vår nyckelhantering fungerat de senaste åren varför vi
har ansökt och beviljats LOVA bidrag för att installera ett tagg system för bommen,
klubbstugan, toaletten och maskincontainern, detta installerades under året.
Även sommaren 2020 fick vi njuta av ett fantastiskt väder och hamnen fungerade väl.
När vi hade som finast väder hade vi parkeringsproblem vi kommer därför att fortsätta att
påminna alla båtplatsägare om att det bara är tillåtet att parkera en bil per båtplats inne på
hamnplanen.
Vi har även under sommaren 2020 upplevt stora problem med överfulla sopkärl. Det har
satts upp skyltar att området runt våra soptunnor inte får användas som
avstjälpningsplats, detta måste ske på kommunens för detta hänvisade platser. Efter
diskussion med Miljöförvaltningen har vi fått tillåtelse att ta bort vår sophantering. Dock
har vi valt att behålla befintlig soptömning också under 2021. Efter diskussioner med
Varbergs kommun har man lovat att de kommer att erbjuda ytterligare soptömning och
att ställa ut ytterligare sopkärl på stranden och i anslutning till kiosken strax utanför
hamnområdet under högsäsongen. Det är vår förhoppning att detta kommer att innebära
att vi för våra medlemmar kan behålla våra befintliga soptunnor.
Badstegen längst ut på västra bryggan kommer ej att sättas upp under 2021, tyvärr badar
många utan att ta hänsyn till Båttrafiken.
Under våren 2020 genomfördes 4 arbetsdagar fördelade på två helger. Dessa arbetsdagar
innebär att mycket av klubbens underhålls och förbättringsarbeten kan genomföras som
ideellt arbete.
Årets vakttjänstgöring har fungerat väl, vilket innebär att vi får ha våra båtar i fred. En del
båtförsäkringsbolag lämnar rabatt på premien eftersom vakttjänstgöring sker organiserat.

Myndigheterna i Halland är aktiva med miljökontroller och krav på bl.a. spolplatta,
toalettsugningsanläggning och avfallshanteringsplaner i hamnar. Under verksamhetsåret
har Miljö- och Hälsoförvaltningen gjort miljöinspektion i båthamnen. Vi har även
analyserat och fått väl godkänt på alla erforderliga miljö prover. Förvaltningen ser positivt
på att klubben har en spolplatta med enstegsrening, tillgång till högtryckstvätt och avtal
med Bua båthamn beträffande toatömning för de medlemmar som har dessa behov. De är
också nöjda med att SBK har en godkänd miljöplan samt en separat skylt i hamnen som
medvetandegör och påminner medlemmarna på ett tydligt och kontinuerligt sätt.
Under verksamhetsåret har klubben haft 137 medlemmar. I båtklubben finns 108
båtplatser som hyrs ut enligt ett turordningssystem, plus 7 trailerplatser.
Vårt bokföringssystem, VISMA innebär att all bokföring numera fungerar mycket väl.
Det är glädjande att våra medlemmar under året har skött sin betalning av fakturor,
anmälan för arbete i hamnen och till sina vaktnätter på ett bättre sätt än tidigare. Vi
kommer att fortsätta att fakturera förseningsavgifter enligt vår prislista.
En hel del av klubbens administrativa rutiner sköts fortfarande genom Svenska
Båtunionens båtadministrativa it-system BAS.
Glöm inte utnyttja möjligheten att hyra ut din ordinarie båtplats till sommarplats.
En viktig uppgift i en modern ideell organisation är en bra och enkel kommunikation
mellan styrelse och övriga medlemmar. Styrelsen har därför beslutat, med medlemmarnas
goda minne, att all information och kommunikation sker via klubbens hemsida
www.stravallabatklubb.se och via medlemmarnas mailadresser. Påminnelser skickas
frekvent via sms. Vi vill därför påminna alla medlemmar om att säkerställa att era mail
adresser och mobiltelefonnummer är korrekta!
Båtklubbens ekonomi är god och i balans. Komplett ekonomiinformation lämnas i
bokslutet och via revisorernas revisionsberättelse. Dokumenten finns på hemsidan.
Styrelsen har under verksamhetsåret hållit fem protokollförda sammanträden utöver två
ordinarie medlemsmöten.
Under verksamhetsåret 2020 valde vi att hålla både årsmöte och medlemsmöte utomhus
pga fortsatt Pandemi. Numera finns det också tydliga restriktioner för utomhusmöten,
därför försöker styrelsen identifiera möjligheter för att genomföra ett årsmöte med
information och röstning via mail.
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