
KALLELSE 
 

STABERGS BÅTKLUBBS 
DIGITALA ÅRSMÖTE 

Torsdagen den 27:e maj 2021 
kl 18.30 

Mail med mer information samt länk för att 
 delta skickas ut senare. 

Viktigt att den mail som ni har registrerad i BAS är 
korrekt. 

 

Vi kommer att behandla frågor föreskrivna i stadgarna. 
 

En vecka före årsmötet finns revisionshandlingar och 
revisionsberättelse att ta del av hos kassör 

Mats Aspman tel: 023-799 840 
 

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen 
tillhanda tre veckor före årsmötet. 

 

Motionerna skickas till: 
Christina Schedwin Furustrand 79, 791 95 Falun 

Eller via e-mail: info@stabergsbatklubb.se  
 
 

          
 
 

Kom ihåg vikten av att delta på årsmötet. 
Endast där kan DU påverka utvecklingen i klubben. 
Årsmötet är högsta beslutande instans i klubben. 



            
                www.stabergsbatklubb.se 
 
 

DAGORDNING ÅRSMÖTE 2021 
 
1) Årsmötets öppnande 

2) Årsmötets stadgeenliga utlysande  

3) Val av ordförande och sekreterare för mötet 

4) Val av två rösträknare tillika justeringsmän 

5) Fastställande av röstlängd 

6) Styrelsens verksamhetsberättelse 

7) Kassaberättelse 

8)  Revisionsberättelse 

9)  Ansvarsfrihet för styrelsen 

10) Motioner och styrelsens förslag till årsmötet 

11)  Fastställande av verksamhetsplan för år 2021 

12) Budget för år 2021 

13) Beslut om avgifter/reseersättning för kommande 

verksamhetsår. 

14) a) Val av ordförande för en tid av ett år 

 b) Val av fyra styrelseledamöter för en tid av två år 

c) Val av minst två styrelsesuppleanter för en tid av 

ett år  

15) Val av auktoriserad revisonsbyrå  

16) Val av övriga funktionärer för en tid av ett eller två år 

17) Val av valberedning om tre personer, varav en 

sammankallande 



18) Avslutning   

  
Verksamhetsberättelse Stabergs Båtklubb 2020 

 
Styrelsen har under året bestått av: 
 
Ordf. Christina Schedwin V.ordf. Bengt Arén  
 
Sekr. Lena Bark Kassör Mats Aspman  
 
Ordinarie ledamöter: Patrik Assmundsson, Bo Andersson, Mats Tanse,  

Ricky Turner och Therese Wiklund 
 
Suppleanter:  Magnus Bond, Robert Einarsson, Mikael Eriksson, 

Åke Larsson.Jim Lindquist och Karl Ljungberg   
        

Revisionsbyrå: PWC 
 
Segelbåtssektionen: Karl Ljungberg och Göran Trogen 
 
Representant i 
vägföreningen: Sven-Åke Björklund 
 
Husfruar:  Eva Hammar  
 
Klubbö ansvariga Marcus Jonsson och Jonas Eriksson 
 
Valberedningen: Åke Strömheim, Marcus Jonsson och Lennart Nordström 
 
Årets verksamhet: 
 
Styrelsen har under 2020 haft 8 st möten. Under 2021 ett digitalt för att förbereda årsmötet 
2021.  
 
Kontaktinformationen har anslagits på flera platser i hamnen och lagts ut på hemsidan. 
 
En årsplan med viktiga datum har tagits fram, som anslagits i klubbstugan och lagts ut på 
hemsidan. 
 
Säsongen började tyvärr tråkigt då vi hade nattligt besök i hamnen och flera motorer stals.  
 
Tyvärr drabbades klubben under våren av en stor förlust. Den 21 maj förlorade vi vår alltiallo 
Bengt Nygårds. 
 
Sjösättningen var den 16 maj och städdagen den 30 maj. 



 
Plåttaken i hamnen har gåtts igenom och åtgärdats. 
 
Lampor har satts upp i telefonstolparna på området.  
 
Macken måste förses med spillskydd. Arbetet med hur det ska lösas gjordes klart och 
godkänndes av kommunen. Åtgärden skall göra nu i vår. 
 
Stabergsregattan genomfördes den 22 augusti. Se mer i Segelbåtssektionens 
verksamhetsberättelse. 
 
Höstens städdag hölls den 19 september och båtupptagningen genomfördes den 26 september.  
 
Arbetet med elen är påbörjad. Ny kabel är dragen till grinden. Elcentralen i gamla miljöboden 
är bytt.  
 
 
Vi har fått mycket material till piren, så den har vuxit några meter. Vi får bygga ut den 
ytterligare 15m. När piren är klar kommer vi att sätta en fyr längst ut, till Bengt Nygårds 
minne. Den är redan klar. 
 
Falu Kommun kommer framöver att ha ansvaret för klubbön. Endast löpande skötsel har skett 
under året. Ny brygga och bojar kommer att läggas ut i år. Förhandlingar om nyttjande- och 
skötselavtal pågår. 
 
Arbetet med att städa upp och snygga till i hamnen har pågått fortlöpande..    
 
Vakthållningen i hamnen 2020 har fungerat så där. 16 nätter har varit obemannade. Tillstor 
del beroende på corona. Det är fortfarande problem, att personer som ej är medlemmar i 
klubben gått vakt och då gäller inte vår försäkring. 
 
 
Ekonomi: Den ekonomiska förvaltningen finns redovisad i särskilda handlingar. 
 
Till slut vill styrelsen tacka alla medlemar för visat förtroende och gott 
samarbete under året. 
 
 

Falun April 2021 
 
 
 
 
Christina Schedwin  Bengt Arén                  Lena Bark 
 
 
 
Mats Aspman  Bosse Andersson         Patrik Assmundsson 
 
          
 
Mats Tanse           Ricky Turner         Therese Wiklund 
 



           
 
Magnus Bond  Robert Einarsson         Mikael Eriksson
           
 
 
Åke Larsson    Jim Lindquist         Karl Ljungberg 
                    

 
 
Stabergs Segelsektion 2020  
 
Pandemins första år…  
 
Om vi lämnar alla svårigheter och sorger åt sidan en stund så fanns det trots allt en del 
ljusglimtar under sommaren 2020. 
 
Varmaste juni på år och dar! Kallt och blött i juli men perfekt väder i augusti.  
Vi hade ett antal segeltävlingar med bra deltagande. Mycket vind vid alla tävlingar vilket 
gjorde det ganska utmanande emellanåt. 
Själv kommer jag aldrig att glömma när jag och Lech Rademacher var på väg till RSS-
Lindgrens Kanna i början på juni.  
Vi drog upp seglen i lä bakom Stabergsön, storen neddragen 2 rev. När vi gled ut i vinden 
möttes vi av 17-18m/s och de största vågor jag sett på Runn!  
Det var bra att ha Lech med som har stor vana från tuffa förhållanden utanför Gdansk.  
För Lech var det bara ”fina vindar”! 
 
Stabergsregattan genomfördes 22/8 i fint sommarväder med 8-10m/s. I vissa byar upp till 
14m/s! 
12 båtar till start i en rafflande batalj! Två Stabergsbåtar krigade om första platsen fram till 
mållinjen.  
Se referat på vår hemsida Segelbåtssektionen - Stabergs Båtklubb (stabergsbatklubb.se) 
Samt på RSS hemsida: Resultat | RSS (russ.se) 
 
Nu till sommaren hoppas vi att fler segelbåtar kommer i sjön då vi snart är vaccinerade och 
kan komma ut igen. 
Vi kommer att fortsätta erbjuda provsegling i den mån det är möjligt för er som vill känna på 
det ljudlösa sättet att ta sig fram på Runn. 
Hör av er till Kalle Ljungberg 070 594 0174 och Göran Trogen 070 688 3689 om ni har 
funderingar kring segling och segelbåtar eller om ni vill hänga med på en tur. 
 
Med önskan om en frisk fin sommar och härliga vindar till er alla! 
Segelsektionen  
Kalle och Göran   
 
 


