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VERKSAMHETSPLAN 2020-2021 - GRANUDDENS BÅTKLUBB I TROSA

Övergripande mål
Granuddens Båtklubb är en allmännyttig ideell förening och har till ändamål att lokalt främja
båtlivet. Föreningen ska genom utbildningsverksamhet verka för att öka medlemmarnas
kunskaper inom sjösäkerhet och båtsporten. Klubben skall verka för god sjösäkerhet, god miljö
samt ett gott kamrat- och sjömanskap.
Viktigt är att våra medlemmar är aktiva i att hjälpa till i arbetslag etc. för hålla nere kostnaderna,
vilket gör att klubben kan erbjuda låga avgifter.
Styrelsen
Under verksamhetsåret planeras 5 stycken möten. Styrelsen har en enligt beslut i årsmöte
mandat att besluta om investeringar under verksamhetsåret på max. 50 000 SEK utan
medlemmarnas godkännande.
Årsmöte 2022
Förbereds innan årsskiftet, bl.a. stadgeändringar.
Svenska Båtunionen
Klubben har sitt administrativa system för medlemmar i Båtunionens BAS system
Planerade aktiviter
Hamnkapten sätter ihop schema för arbetslag under sommarperioden. Publiceras på hemsidan,
informationstavla samt kallelse via sms.
Reparation av bryggområdet Västra piren. Arbetslag sätts ihop av bryggansvarig och genomförs
före sjösättning 24/4.
Genomgång av samtliga brygg platser
Bokning och förberedelser inför sjösättning 24/4 med kranlyft.
Städning och uppsamling av pallbockar, trailers, 24/5
Städning och underhåll av klubbhuset startar vecka 22, arbetslag enligt schema.
Medlemsfunktionärer hjälper till med att hålla i ordning på gräsklippare och annan utrustning.
Genomgång av uppställda trailers, alla ska vara märkta med medlemsnummer och namn.
Samtliga båtar på land ska vara borta före 30/5
Bokning och förberedelser för upptagning med kranlyft
Pallbockar och trailers placeras ut inför upptagningsdagen.
Kontroll av belysningen
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Festkommittén
Har som uppgift att planera och genomföra sommarens gemensamma fest i augusti (om Covid
situationen tillåter)

Arrende
Bevaka klubbens avtal med kommunen, som i dagsläget är tidsbegränsat till 2023-12-31.
Miljöarbete
Klubbens samordnare bedriver aktivt att klubben lever upp till våra miljömål och principer,
Se separat dokument om klubbens miljöbeskrivning/policy
Budget
Budget är anpassad efter verksamhetsplanen.
Observera att detta verksamhetsår innehåller 14 månader, då klubben framöver intar kalenderår
som perioder.
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