Ordförandebrev april
Sjösättningarna närmar sig. Sommaren hägrar. Vaccinsprutorna står som spön i backen. Visst
är det på väg åt rätt håll.
Men vår verksamhet präglas ju fortfarande av de rekommendationer som gäller. Vi kan alla
hjälpas åt att se till att sommaren blir virusfri.
Vi hade styrelsemöte den 19e, som vanligt numera i digital form. En massa små ärenden av
olika kaliber, men mest fokus på verksamheten för 2021.
Vi har gjort en uppdatering av regelboken. Mest anpassningar till ändrade rutiner i samband
med BAS men också en hel del andra uppdateringar. Läs gärna dokumentet som finns
upplagt på hemsidan.
Varvet har öppnat upp. Tankautomaten är på plats. Sjösättningarna inbokade och planering
för sommarens underhåll tar form, bla kommer vi även i år ha sommarjobbande ungdomar
som komplement. Planering av ny spolplatta fortgår med några olika alternativ beroende på
eventuella LOVA bidrag. Besked om detta är utlovat till slutet av april.
På Klubbholmen är renovering av nedervåningen nu snart klar. Hoppas Coronan medger att
vi kan skapa lite trängsel där senare i sommar. Ny flaggstång är beställd, snart kan vi se att
det är vår klubbholme. Vi undersöker möjligheter att sätta ett gediget tält över nya
dansbanan. Kiosken kommer att skötas av samma gäng som i fjol, kul. Se till att ge dem ditt
stöd.
Tävlingsverksamheten har slagit fast sitt ambitiösa program för året. Samarbete med båtliv
planeras för att skapa lite verksamhet på land samtidigt som några av tävlingarna.
Båtliv har många aktiviteter i planen. Allt från olika fester och aktiviteter till tävling i
mörkernavigering. Må det bli svart tejp över GPSerna? Båtlivs verksamhet löper ju störst risk
att vi av Coronaskäl måste vara försiktiga med att samla folk, men det är så det ser ut. Vi har
även fått med en styrelserepresentant i Mälarens Båtförbund. Det är Hans Selg som håller i
båtsäkerhetsfrågor.
Båtplatser börjar vi få ont om, vi har ju haft en bra tillströmning av nya medlemmar så just
nu har vi kö. En hel del pusslande för båtplatsgänget. Kommunen kommer att hjälpa oss att
plocka bort lite öar i lilla pottan så några platser för mindre båtar kan vi greja.
Som ni säkert har märkt har hemsidan gradvis uppdaterats. Alla bokningar för sjösättning,
vakt och olika arbetsuppgifter sker numera i BAS och det verkar fungera väl. En hel del
supportfrågor dyker naturligtvis upp. Valberedningen har hjälpt till med att uppdatera
funktionärs- presentationer och kontaktvägar.
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Ungdomsverksamheten har gjort sin planering för sommaren och kör igång med flera olika
aktiviteter. Störs naturligtvis lite av Coronan, men det mesta sker ju utomhus.
Vaktgången är igång i hamnen och snart också i Klubbholmen. Vaktinstruktionen är också
uppdaterad och harmoniserad med regelboken.
Vi har gjort ett försök att se till att stadgar, regelbok och olika detaljinstruktioner skall
komplettera varandra och minimera att samma sak beskrivs i flera styrdokument. Men kom
ihåg att allt inte kan beskrivas i rimligt enkla dokument. Sunt förnuft är ett bra komplement.
Den 3 maj har vi infomöte för nya medlemmar (ja även gamla är välkomna att vara med) och
den 6 maj har vi ordinarie vårmöte. Allt naturligtvis digitalt via zoom. Anmälan i BAS och en
vanlig dator med högtalare eller telefon med webläsare funkar bra. Agendan på vårmötet är
i första hand val av kommittéledamöter och en genomgång av den planerade verksamheten
2021.
Med vårhälsningar, Sten / ordförande
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