Föreningen Carlscrona Veteranbåtars
Styrelses verksamhetsberättelse för år 2021
Styrelsen för Carlscrona Veteranbåtar avger följande redogörelse för verksamhetsåret 2021,
som tillika var föreningens nittonde verksamhetsår.
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Kontaktpersoner/projektledare 2021
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kölista, nyttjandeavtal och placering upplagda båtar samt bryggor: Dan Thorell
Lotteri: Roger Andersson
Båtbottentvätten: Lars Månsson
Lottbåten Onsala: Lennart Jyllhed
Föreningsbåten CG Pettersson: Ingemar Andersson
Föreningsbåten JoSoFin: Bernt Andersson
Föreningsbåten Blekingsekan: vakant
Föreningsbåten Elektrolux: Bernt Svensson
Föreningsbåten Thörnkvistaren: vakant
Motorer till föreningsbåtar: Anders Malmörn
MYS-båten Skum: Gunnar Haglund/Dan Thorell
Snickeriet: Vakant
Miljöplanen: Dan Thorell
Säkerhetsplan: Lennart Larsson
Veteranbåtsdagar: Per Lundbladh
Ungdomsverksamhet: Fredrik Åkesson
Framtida lokaler: Per Lundbladh, Ingmar Andersson och Dan Thorell
”Slipförmän”: Ingmar Andersson och Dan Thorell
Fordon: Fredrik Åkesson
Nycklar: Dan Thorell

Styrelsemöten och årsmöte
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 12 protokollförda möten.
Årsmötet 2021 genomfördes digitalt den 14 juni. Omröstningen på årsmötet skedde digitalt
via ett internetbaserat formulär. Röstsammanräkning och protokollförande av årsmötet skedde
sedan pro forma den 22 juni.

Allmänt
Ännu ett år har avlöpt i vår fina veteranbåtsförening. Ett flertal formella och informella möten
och sammanträden har ägt rum förutom ordinarie styrelsemöten och årsmöte.
Den 31 december 2021 hade föreningen 101medlemmar.
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 under året.
Den stora frågan för styrelsen och föreningen i övrigt har varit lokalisering och flytt av vår
verksamhet.
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Lottbåten m.fl. föreningsbåtar
Arbetet med föreningens båtar går framåt med mycket reducerad fart på grund av
pandemirestriktionerna och flytten från Udden men har aldrig stått helt stilla.
Föreningen har just nu sex föreningsbåtar:
•

Onsala: 2020 års lottbåt. Ingen lotteriverksamhet kunde genomföras under 2021,
förhoppningen är att pandemirestriktionerna ska hävts så pass att ett normalt lotteri ska
kunna genomföras under 2022, projektansvarig Lennart Jyllhed och lotteriansvarig Roger
Andersson.

•

CGP-båten: En motor anskaffades under året och renoveringen fortsätter under 2022

•

Blekingsekan: Ingen verksamhet 2021

•

JoSåFin: Renoveringen påbörjades av båten i liten skala 2021 medan motorn är
genomgången och klar.

•

Elektroluxbåten: Gåva av Rolf Svenssons dödsbo, Projektledare Bernt Svensson.

•

Thörnqvistaren: Gåva till föreningen.

Syftet med föreningsbåtarna är att ge medlemmar, som själv inte har båt f.n. möjlighet att
genom arbetsinsatser på föreningens båt, tillgång till en fin veteranbåt.

Föreningslokaler och arbets-/klubbkvällar
Antalet medlemmar som deltar i föreningens aktiviteter vid arbets-/klubbkvällar etc. ökade
starkt fram till och med senvintern 2020 vilket var mycket positivt och planen för 2020 och
2021 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 och 2021 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.
På grund av det faktum att vi inte kunde vara kvar i dåvarande lokaler på Rosenholms udde
startades ett arbete med att hitta ny lokalisering för vår verksamhet. I samband med det så
förhandlade vi med kommunen och det kommunala bolaget Kruthusen som vi hyrde av.
Saltö varv identifierades tillsammans med kommunen som det lämpligaste alternativet och
efter förhandling om att hyra varvet med de nya ägarna till varvet tog vi över Saltö Varv 202108-01 genom ett hyreskontrakt på fem år med möjlighet till förlängning. Under året har varvet
anpassats till vår verksamhet. Saltö Varv ger möjlighet till att utveckla föreningens publika
verksamhet, förberedelser har genomförts för att kunna utveckla en mindre museiverksamhet
under sommarsäsongen bl.a. genom att upphandla och uppföra tre tälthallar.

3

Samverkan inom BATSAM, Veteranbåtsföreningen m.fl. organisationer
Under året har en intensiv samverkan genomförts med kommunen, Kommundirektören samt
kommunens näringslivslotsverksamhet.
Styrelsen har under året samverkat med flertalet båtföreningar i Karlskrona området (Batsam)
samt Kommunens Båtråd.
Dan Thorell har under året representerat föreningen i Museiföreningen Svenska Fritidsbåtar
(Veteranbåtsföreningen), Motor Yacht Society (MYS) samt varit föreningens kontaktombud i
det nationella veteranbåtsforumet.
En dialog om samverkan har inletts med Blekinge Museum.
Samverkan med Marinmuseum har vilat några år och förberedelser för att återstarta denna
samverkan har inletts.

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 Saltö
Varv AB.
Avsatta medel och bidrag från Länsstyrelsen samt Karlskrona kommun har möjliggjort
investeringar i tälthallar och system för båtbottentvätt.

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 carlscronaveteranbatar.se.
----------------------Styrelsen tackar för förtroendet under det gångna verksamhetsåret.

Karlskrona den 30 januari 2022
Styrelsen:

Dan Thorell

Per Lundblad

Henrick Gyllberg

Ingo Andersson

Lennart Jyllhed

Mats Svensson

Lars Månsson

Roger Andersson
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