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Så var vi inne på ett nytt år. Tiden rullar på medan man håller på med annat. 
 
Vi har avverkat årets första styrelsemöte. Det finns alltid frågor som måste hanteras även 
om båtlivet ligger i vintersömn. Gamla året skall ”bokslutas” och det nya planeras. 
I grova drag blev väl 2021 ungefär som planerat trots alla störningar från virusfronten. 
Ekonomin landade nära det planerade nollresultatet. De olika projekt som planerades har i 
allt stort genomförts. 
 
LOVA-projektet giftfri båtklubb rullar på. Anmälan för XRF mätning och eventuell 
våtsandblästring i höst om man måste sanera ligger i BAS och många har redan anmält sig. 
En liten otrevlig överraskning är att priset för båttvätten drar iväg långt förbi det budgetpris 
vi utgick från. Vi har en dialog med länsstyrelsen om vi kan utöka bidraget och har lämnat in 
en tilläggsansökan. Svårt men inte helt omöjligt är prognosen. 
 
Flera har frågat om när bokning av arbetspass och vakt kan börja. Av praktiska skäl kommer 
vi att vänta in en större uppgradering av bokningssystemet BAS i slutet av februari då det i 
alla fall kommer att vara nedstängt några veckor. Så i början av mars blir det bokningsstart 
för de flesta aktiviteter. Enstaka bokningsbara jobb kan läggas till gradvis under hela året. 
Det är alltid något som dyker upp som kan vara svårt att planera i förväg. 
 
Vårt årsmöte är bokat till torsdag den 10 mars. Det finns en liten risk att det måste 
genomföras digitalt, men vi hoppas naturligtvis att vi kan ha ett vanligt möte. Observera att 
eventuella motioner till mötet måste ha inkommit senast den 10 februari. Valberedningens 
förslag ligger på hemsidan. 
 
I ljuset av coronaspridningen har vi bestämt att första tisdagen i februari och mars har vi 
ingen fysisk bemanning av kansliet. Ni som har kansli-frågor får kontakta någon av våra olika 
funktionärer direkt via mail eller telefon. 
 
Snart börjar vårsolen skina på riktigt och pysslandet med båten kan börja, en fin tid för 
båtliv. 
 
Hälsar eder ordförande Sten 
 
 


