Styrelsens Verksamhetsberättelse för 2016
Styrelsen för Carlscrona Veteranbåtar önskar avge följande redogörelse för verksamhetsåret
2016, som tillika var föreningens fjortonde verksamhetsår.
Styrelsen har under året bestått av följande:
Birger Lilja
Per Lundbladh
Mats Svensson
Ingemar Andersson
Hans Lineskär
Lennart Jyllhed
Vakant

Ordförande
V. ordförande
kassör
sekreterare
ledamot
ledamot
ledamot

Styrelsesuppleanter.
Peter Walén
Tommy Kilefors
Revisorer.
Lars-Erik Steinbach
Gunnar Åkesson
Valberedning.
Peter Björk
Bernt Svensson (tillika sammankallande)
Styrelsemöten.
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 10 stycken protokollförda möten. Årsmötet avhölls
den 14 april 2016.
14:e Verksamhetsåret.
Ännu ett år har avlöpt i vår fina veteranbåtsförening. Ett flertal informella möten och
sammanträden har ägt rum förutom ordinarie styrelsemöten.
Året har till viss del överskuggats av ovisshet angående vår gemensamma framtid på
Rosenholmsvarvet.
Vi har även i år genomfört båteskader till Torhamns marknad, en mycket trevlig hamnfest,
trots att vi hade regn o blåst på vägen.
Lövmarknaden avlöpte med fint väder med bra marknadsföring av vår förening.
Vi var också med ett par båtar på Nostalgia Festival i Ronneby, där vi hade vår fina lottbåt.
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Några tappra medlemmar tog kurs mot Saxemara och var med på deras hamnfest, vilken
enligt utsago var ett fantastiskt evenemang.
Nytt för 2016 var också att vi deltog med vår lottbåt på Aspödagen den 2 augusti, en
uppskattat och trevlig dag.
Sommarens evenemang avslutades med deltagande på skärgårdsfesten med vår lottbåt
placerad vid hangarerna på Stumholmen, där vi bemannat med volontärer varje helg under
juli till halva augusti . En mycket uppskattad utställning av historiska mindre båtar från
Sjöhistoriska museerna.
Rosenholmsvarvet.
Ett antal informella möten har ägt rum i frågan om vår framtid på Rosenholm i sammararbete
med Båtsam. Olika datum om beslut har kommit och gått under året.
Ordf. och sekreteraren har tillsammans med Båtsam uppvaktat Kommunstyrelsen om det
akuta läget ang. vinteruppläggningsytor för båtlivet i Karlskrona och främst vårt läge på
Rosenholm.
I oktober kom äntligen svar från Kruthusen AB, att vi får vara kvar på Rosenholm om än i
mindre omfattning vad gäller kvadratmeteryta. Halva 900-hallen samt 350-hallen är de
byggnader som gäller from juni 2017.
Detta innebar direkt att styrelsen var tvungen att ta beslut om omprioriteringar vad gällde
båtar och tillgång till inneplatser. Veteranbåtar och aktiva medlemmar prioriterades och
tyvärr medför detta att en del som inte uppfyllde de kriterier som satts upp inte kunde/kommer
beredas plats kommande höst.
Ekonomi.
Ekonomin i vår förening är tillfredställande, tack vare insatser med lotteriet och bemanning av
hangaren.
Hjälps vi alla åt, blir det inte så betungande för ett fåtal som alltid arbetar i det tysta. Detta
hoppas vi nu att det blir ändring på.
Mål och Framtid.
1. Längre kontraktstid på Rosenholm, även om vi i dagsläget får vara kvar så gäller
fortfarande 3-månader. Vi har dock blivit lovade längre kontrakt, men ännu är inget
dyligt avtal skrivet.
2. Fortsatt samarbete med Marinmuseum och Sjöhistoriska museerna.
3. Lottbåt varje år för marknadsföring av vår förening, som generar ett tillskott till
föreningens ekonomi.

Aktiviteter under det gångna året 2016.
14 April

Årsmöte på Sjöoffmässen, med pytt & tillbehör.
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23 juni

Lövmarknad med lottförsäljning!

2 juli

Nostalgia i Ronneby med Lottförsäljning och mindre
båtutställning

2 juli

Eskader till och medverkan vid Torhamns marknad,
med lottförsäljning

2 aug.

Aspö hamnfest med vår lottbåt och lottförsäljning.

Juli-aug

Bemanning av hangarerna varje lördag-söndag av våra medlemmar.
Kl 12-16.

1 Okt.

Uppdragningar Rosenholm

Höstsäsongen börjar!

Övrigt värt att notera.
Årets lottbåt var en fantastisk Blekingseka från 1986 med segel och byggd av Tage Olsson
på Saxemara Varv.
Styrelsen tackar de som sålt lotter under den gångna sommaren och som vanligt speciellt tack
till vår medlem Bengt Johansson som sålde över 1000 lotter själv, samt Marinmuseums
reception för ett fantastiskt arbete.
Hemsidan.
Nya idéer: tala med Mats!
Vi behöver få in material och bilder från er alla ute i periferin. Se till att delge en bild på båt/
aktivitet, så ordnar Mats så att den kommer in på vår hemsida.
Antal medlemmar.
Den 31 december 2016 var vi 84 betalande medlemmar.
Glöm inte föreningens ledord: Stil, Tradition och Gott Sjömanskap!

Styrelsen tackar för förtroendet under det gångna verksamhetsåret.
Väl mött i sommar och glöm inte flytvästen.
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Karlskrona den 2 april 2017
––––––––––––––––––
Birger Lilja Ordförande, Carlscrona Veteranbåtar
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