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Verksamheten inom sällskapets olika delar har i stort sett kunnat genomföras trots 
coronapandemin. Men ett betydande antal anpassningar behövdes. De största kan 
sammanfattas

 Det planerade vårmötet i maj ställdes in liksom informationsmötet för nya medlemmar
 Höstmötet kunde genomföras men det skedde helt digitalt vilket i viss utsträckning 

påverkade demokratin då somliga inte hade möjlighet att delta
 Möjligheten att träffa en representant från styrelsen på de månadsvisa tisdagskvällarna

i hamnstugan har ställts in. 
 Ett flertal styrelsesammanträden har genomförts digitalt
 Möjligheten öppnades för personer i riskgrupp att boka individuella sjösättnings- och 

upptagningstider 
 Båtlivskommitténs sociala arrangemang fick ändra utformning för att bli smittsäkra. 

Några planerade aktiviteter fick helt utgå 
 Tävlingsverksamheten kunde i stort sett genomföras men kringarrangemangen 

avlystes 
 Det planerade bytet av ESS-nycklar kunde inte genomföras 
 Vi har tills vidare valt att inte anställa en kanslist utan vid behov anlita våra 

medlemmar med timersättning

Coronapandemin har som bieffekt medfört ett ökat intresse för friluftsaktiviteter och 80 nya 
aktiva medlemmar har anmält sig till ESS under året. Men ett 45-tal medlemmar har valt att 
sluta varför nettotillskottet under året är 35 aktiva medlemmar. Totalt har vi nu 796 
medlemmar inkl ungdomarna. Invalsrutinen har trimmats och snabbats upp. Många nya 
medlemmar har önskat en båtplats vilket ledde till en brist på platser och alla kunde inte få 
plats trots att möjligheten för icke medlemmar att hyra plats upphört.

Under året förbereddes en övergång från vårt eget medlemssystem till Båtunionens BAS. 
Första steget togs redan inför 2020 genom att ta vissa ekonomidelar i bruk. Vid årsskiftet 
2020/21 genomfördes migreringen och från och med 2021 används BAS fullt ut. I samband 
med det justerades vår hemsida på ett antal punkter.

De tidigare publicerade beslutsprotokollen från styrelsens sammanträden har bytts mot 
ordförandebrev med en sammanfattning av mötenas innehåll. 


