
KALLELSE 
 

STABERGS BÅTKLUBBS 
ÅRSMÖTE 

Söndagen den 27:e Mars 2022 
kl 11.00 

Plats: Kniva Bystuga 
Kniva 111 Falun 

 

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 senast tre veckor före årsmötet. 

 

Motionerna skickas till: 
Lena Bark, Österbo 123, 791 92 Falun 

Eller via e-mail: info@stabergsbatklubb.se  
 
 

          
 
 

            
                www.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. 



DAGORDNING ÅRSMÖTE 2022 
 
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 2022 

12) Budget för år 2022 

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/revisor  

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 2021 
 
Styrelsen har under året bestått av: 
 
Ordförande: Lena Bark    
Vice ordförande: Bengt Arén  
Sekreterare: Eva Hammar   
Kassör: Mats Aspman  
Ordinarie ledamöter: Patrik Assmundsson, Bo Andersson, Mats Tanse, Ricky Turner och 
Therese Wiklund 
Suppleanter: Mikael Eriksson, Åke Larsson, Karl Ljungberg, Jonas Eriksson, Simon 
Eriksson 
Revisionsbyrå: Emma Larsson 
Segelbåtssektionen: Karl Ljungberg och Göran Trogen  
Representant i vägföreningen: Sven-Åke Björklund  
Husfru: Eva Hammar  
Ansvariga för klubbön:  Marcus Jonsson och Jonas Eriksson 
Valberedningen: Marcus Jonsson, Åke Strömhielm och Annika Söderberg 
 
Årets verksamhet:  
Styrelsen har, i sin nya sammansättning, haft åtta möten under 2021, och tre möten under 
2022. 
 
2021 var ett förändelsernas år. Pandemin fortsatte att sätta sina spår över samhället, och så 
även i vår verksamhet. 
Vi hoppades in i det sista att vi skulle kunna ha ett årsmöte och få träffa varandra. Men 
säkerheten och medlemmarnas hälsa ska stå i första rummet, och därför fick vi tänka om. 
Årsmöten via digitala kanaler skapade förvirring för dem som inte kände sig vana vid dessa 
verktyg. Det ledde till att vi fick ta ett omtag. På det andra försöket genomfördes mötet och vi 
kunde lägga det gamla verksamhetsåret bakom oss, och blicka framåt. 
 
Mötet blev sent på säsongen, och därigenom fanns det inte så mycket tid kvar på det nya 
verksamhetsåret. Trots det har mycket ändå hunnit hända i hamnen: 
 
Området har fått ett nytt staket, ett lyft både säkerhetsmässigt och estetiskt. 
Tyvärr hann tjuvarna vara framme på vårvintern, innan staketet byttes och ta sig in och stjäla 
två motorer.  Polisen tog vår anmälan på stort allvar, och var i hamnen under två dagar och 
visades runt av representanter från styrelsen för att säkra spår. Tyvärr kunde inte bovarna 
hittas, men en tredje motor lämnades kvar och kunde återbördas till sin rättmätiga ägare. 
 
Elanläggningen har färdigställts under året Även där höjs säkerheten, och också 
driftsäkerheten i hamnen. I samband med det har funktionärer jobbat med att montera upp 
mer belysning på området. 
 
Ett avtal tecknades med Falu Kommun, där vi får fortsätta att nyttja men även sköta om vår 
klubbö i framtiden. Klubbön ingår numer i det av kommunen nybildade Björnöarnas 
Naturreservat. Avtalet innebar även att Kommunen köpte in en ny fin brygga till ön. Våra 
funktionärer arbetade intensivt med att få den på plats, med hjälp av en representant från 
Kommunen. I avtalet förhandlades även fram att ett vindskydd ska, av kommunen, installeras 
på ön. Detta arbete återstår att färdigställa. 
  
Nya badstegar har monterats på våra bryggor. 



 
Vi genomförde de åtgärder som Kommunens miljöinspektörer bett oss ta fram för att skydda 
området kring Macken. Det arbetet är slutbesiktat och godkänt. 
I samband att vårt avtal med Dalvik Oil förlängdes, fick macken en ny kortläsare som Dalvik 
bekostade. Nu tar kortläsaren även andra kort är Dalvikskortet. 
Passande nog var installationen av kortläsaren klar lagom till årsdagen av mackens invigning 
åtta år tidigare. 
 
Beredning av mark i hamnen har gjorts, och funktionärer har gjort krafttag och städat upp 
rejält på området. 
 
Piren har vuxit en bra bit, efter idogt arbete och att vi fått mängder med fyllnadsmassor 
levererade från både medlemmar och kontakter. En paus togs i arbetet då nytt tillstånd för 
arbetena behövde sökas hos länsstyrelsen, men kunde återupptas då ansökan gick igenom. 
Ett extra omnämnande vill vi ge till Mats Tanse som byggt en så fin fyr, som bara väntar på 
att få komma ut och pryda piren när den är färdigställd. Fyren ska kallas ”Bengts fyr” till 
minne av vår vän Bengt Nygårds. Den blir också ett vackert landmärke för vår fina hamn. 
 
På hösten satte vi ett nytt rekord i upplyfta båtar med kran. Hela 33 båtar lyftes. 
 
Två städdagar har genomförts under året. Styrelsen vill rikta ett stort tack till samtliga som 
hjälpt till både under städdagar och resten av året. 
 
I slutet av året köptes en hjärtstartare in. Ett steg i vårt arbete för medlemmarnas trygghet. 
Framöver ska den monteras på lämpligt ställe och utbildning i användning av den, inklusive 
HLR-utbildning ska planeras.   
 
Ekonomi: Den ekonomiska förvaltningen finns redovisad i särskilda handlingar. 
 
Styrelsen vill tacka alla medlemmar för förtroendet och önska er alla väl mött på vårt 
kommande årsmöte. 
 
Lena Bark  Bengt Arén  Eva Hammar 
 
Mats Aspman Mats Tanse  Patrik Assmundson  
 
Åke Larsson  Micael Eriksson Bosse Andersson 
 
Ricky Turner  Therese Wiklund Karl Ljungberg   
 
Jonas Eriksson Simon Eriksson     
 
 
 
 
 
Stabergs Segelsektion 2021 
 
Sommaren 2021 hade många höjdpunkter och levererade både värme och sol! 
Segeltävlingarna var dock en besvikelse med alltför lite vindar! Det var bara Stabergsregattan 
som stack ut positivt. 
 
Den 15:e Stabergsregattan genomfördes 28 augusti i bra väder men något svalt. 



4-8 m/s nord-nordostliga vindar. Ca 15°C. Av 10 föranmälda båtar kom 8 till start. 
Regattan började med en kryss upp till Stabergsöns n:a udde där en slör/läns tog vid hela 
vägen ner till fyren utanför Granö. Linus och Thomas Forsman drog upp spinnakern och drog 
ifrån de övriga rejält! De tog dessutom hem segern med marginal! 
Det blev dock otroligt jämt resultat mellan 2an, 3an och 4an. Se resultatlistan på vår hemsida. 
En båt fick tyvärr bryta pga roderhaveri, men det gick bra och inga personskador. 
Göranssons Färg sponsrade med fina priser och After Sailen var mycket uppskattad. 
Segelbåtssektionen tackar Janne Forsman och Sven-Åke Björklund som utmärkta 
tävlingsledare med tidtagning och handicapsuträkning samt alla deltagare från RSS och 
Staberg. 
 
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, om ni vill hänga med på en tur eller har någon ide 
om hur vi kan öka intresset för segling. 
Med önskan om en fin sommar 2022 med härliga vindar när det behövs! 
Segelsektionen 
Kalle och Göran 
 


