Föreningen Carlscrona Veteranbåtars
Styrelses verksamhetsberättelse för år 2020
Styrelsen för Carlscrona Veteranbåtar avger följande redogörelse för verksamhetsåret 2020,
som tillika var föreningens artonde verksamhetsår.

Styrelsen har under året bestått av följande:
Dan Thorell
Per Lundbladh
Mats Svensson
Ingemar Andersson
Tommy Kilefors
Lennart Jyllhed
Peter Walén

Ordförande och tillika kassör from 2020-10-08
V. ordförande
Kassör tom 2020-10-08, ekonomiadministratör from 2020-10-08
Sekreterare tom 2020-07-02, ledamot from 2020-07-02
Ledamot tom 2020-08-20
Ledamot och sekreterare from 2020-07-02
Ledamot tom 2020-08-20

Styrelsesuppleanter
Roger Andersson
Lars Månsson

Revisorer
Fredrik Åkesson
Anders Björngren

Valberedning
Peter Björk
Bernt Svensson
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Kontaktpersoner/projektledare 2020
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•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kölista, nyttjandeavtal och placering upplagda båtar: Dan Thorell
Lotteri: Roger Andersson
Lottbåten Onsala: Lennart Jyllhed
Föreningsbåten CG Pettersson: Ingemar Andersson/biträdande Dan Thorell
Föreningsbåten JoSoFin: Bernt Andersson
Föreningsbåten Lilly: Lennart Jyllhed/Dan Thorell
Föreningsbåten Blekingeekan: vakant
Motorer till föreningsbåtar: Anders Malmörn
MYS-båten Skum: Gunnar Haglund/Dan Thorell
Snickeriet: Birger Solvik
Miljöplanen: Dan Thorell
Säkerhetsplan: Lennart Larsson
Veteranbåtsdagar: Per Lundbladh
Ungdomsverksamhet: Fredrik Åkesson
Framtida lokaler: Per Lundbladh, Ingmar Andersson och Dan Thorell
”Slipförmän” och fordon: Peter Walén och FredrikÅkesson
Kajen: vakant
Nycklar: Kruthusen avseende grinden och Dan Thorell i övrigt

Styrelsemöten
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 12 stycken protokollförda möten. Årsmötet
senarelades på grund av pågående pandemi och avhölls den 11 juni 2020. Därutöver avhölls
stadgeenligt, två extramöten den 27/7 respektive 20/8 med anledning av beslut om
uppdaterade stagar, beslut om förvärv av nya lokaler samt antagande av miljö- och
säkerhetsplaner.

Allmänt
Ännu ett år har avlöpt i vår fina veteranbåtsförening. Ett flertal formella och informella möten
och sammanträden har ägt rum förutom ordinarie styrelsemöten. Den 31 december 2020 hade
föreningen 71 betalande medlemmar.
Verksamheten har under året varit mycket begränsad på grund av den pågående pandemin och
de restriktioner som myndigheterna beslutat om och alla de evenemang som vi normalt deltar
i har ställts in.
Den stora frågan för styrelsen har varit att försöka hitta alternativ lokalisering för vår
verksamhet. Detaljplanen för Rosenholms udde var i princip färdig hösten 2019. Kommunen
har därefter inte behandlat planen vidare, ärendet är fortsatt öppet men kommunen har för
närvarande en annan inriktning för Rosenholms udde innebärande att planerat köp av den
fastighet föreningen har optionsavtal på inte kommer att fullföljas från kommunens sida.
Föreningen söker nu därför en annan lokalisering för vår verksamhet.

Lottbåten m.fl föreningsbåtar
2019 fick föreningen ett bidrag från Familjen Burre Hellmas fond på totalt 75 000 kronor för
renovering av 2020 års lottbåt Onsala och den CG Petterson båt som föreningen fått till
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skänks. Arbetet med båda båtarna går framåt med reducerad fart på grund av pandemi
restriktionerna men har aldrig stått helt stilla.
Syftet med CG Pettersonbåten är att ge medlemmar, som själv inte har båt f.n. möjlighet att
genom arbetsinsatser på föreningens båt, tillgång till en fin veteranbåt.
Inriktningen för 2020 års lottbåt, Passbåten Onsala, är nu att göra henne färdig till
”lotterisäsongen” 2021.

Arbets-/klubbkvällar m.m. på ”udden”
Antalet medlemmar som deltar i föreningens aktiviteter vid arbets-/klubbkvällar etc. ökade
starkt under 2019 vilket var mycket positivt och planen för 2020 var att fortsätta utvecklingen
av verksamheten. Medlemmarna vid arbets-/klubbkvällar har getts stor möjlighet till
självstyre ock kvällarna används därför till del för diskussioner om utveckling av
verksamheten och information från styrelsen. Ett flertal åtgärder har startats upp vid
arbets-/klubbkvällarna som planerats bära frukt under 2020 men pandemirestriktioner har
begränsat möjligheten att fullfölja dessa planer. Här kan nämnas miljöplan och säkerhetsplan
samt utbildning i första hjälpen och Hjärt- och lungräddning (HLR). Planeringen ligger kvar
och kan påbörjas så snart myndigheterna lättar på nuvarande pandemirestriktioner.
Vi har totalt ett femtiotal båtar på udden vintersäsongen 2020 – 2021 vilket är något av ett
rekord. Alla som har önskat plats har också kunnat erbjudas plats vilket är glädjande.
Den 16:e november fick vi skriftligen en uppsägning av vårt hyresavtal innebärande att avtalet
upphör 2020-05-31. På grund av det faktum att vi inte kommer att få vara kvar i nuvarande
lokaler på udden har ett arbete dragits igång med att hitta ny lokalisering för vår verksamhet. I
samband med det så förhandlar vi med kommunen och det kommunala bolaget Kruthusen
som vi hyr av. För att till viss del kompensera att man inte avser fullfölja det optionsavtal som
man ingått med föreningen så har vår hyra justerats för 2020 samt att vi kunnat disponera hela
900-hallen.
Sökandet efter nya lokaler för föreningen har dominerat arbetet 2020, det finns relativt gott
om förråds- verkstadslokaler men till en kostnad som överstiger vad föreningen har råd att
betala.
Föreningen har identifierat Saltö varv, som är ute till försäljning, som ett möjligt alternativ
och har lagt ett bud på att köpa varvet för vår verksamhet. Förhandlingar pågår med ägarna
och vi är överens om ett pris, vi har ett lånelöfte av lämplig bank samt ett antal medlemmar.
Förhandlingar med kommunen pågår avseende stöd för verksamheten, övertagande av
arrenden och tomträttsavtal samt miljösituationen, markföroreningar och eventuella behov av
sanering. Ytterligare anbudsgivare finns avseende köp av varvet så det är långt ifrån säkert att
vi slutligen får skriva avtal om köp.

Samverkan inom BATSAM, Veteranbåtsföreningen m.fl. organisationer
Styrelsen har under året samverkat med flertalet båtföreningar i Karlskrona området samt
Kommunens Båtråd.
Regionalt kontaktombud för Veteranbåtsföreningen genom Dan Thorell. Genom
kontaktombudet medverkar vi i det nystartade nationella veteranbåtsforumet.

Stadgar
Våra stadgar uppdaterades under året genom beslut av årsmötet 11/6 och extramötet den 27/7.
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Ekonomi
Ekonomin i vår förening är tillfredsställande trots uteblivet lotteri och andra aktiviteter.
Nyttjandeavgifterna för båtplatser etc. går i princip jämt upp med hyresutgifterna till
Kruthusen och från och med september 2020 har vi förhandlat till oss en hyresanpassning som
ersättning för att Kruthusen nu inte fullföljer tecknat optionsavtal. Denna överenskommelse
innebär att vi trots allt har möjlighet att avsätta medel för reparationer av maskiner och inköp
av verktyg etc. men inte minst viktigt, att skapa kapital för framtida investering i egna lokaler.

Mål och Framtid
1. Förvärvande av egna lokaler för vår verksamhet.
2. Utveckla medlemsverksamheten med aktiviteter, utbildning etc.
3. Fortsatt samarbete med Veteranbåtsföreningen, Marinmuseum och Sjöhistoriska
museet.
4. Lottbåt varje år för marknadsföring av vår förening.
5. Fortsatt utveckling av konceptet med fadderbåt
6. Återuppta en årlig veteranbåtsfestival

Hemsidan och Facebook
Hemsidan har en bra utformning och nya bilder publiceras löpande men vi behöver få in
material och bilder från alla medlemmar.
En Facebook sida för föreningen (Carlscrona Veteranbåtar) startades 2019 som en privat
grupp för medlemmar i föreningen Carlscrona Veteranbåtar. Här lägger vi ut gemensam
föreningsinformation, presenterar utvecklingen av våra projekt och diskuterar
föreningsinterna frågor. Allmän socialisering med kompisar etc. får bedrivas på andra sidor!
För icke medlemmar hänvisas f.n. till vår hemsida.
Har ni nya idéer om hemsida etc. prata med styrelsen och då främst med vår redaktör Mats
Svensson!
----------------------Styrelsen tackar för förtroendet under det gångna verksamhetsåret.

Karlskrona den xx:e februari 2021
Styrelsen:
Dan Thorell

Per Lundblad

Mats Svensson

Ingo Andersson

Lennart Jyllhed

Tommy Kilefors
2020-01-01 – 08-20

Peter Walén
2020-01-01 – 08-20

Lars Månsson

Roger Andersson
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