
Verksamhetsberättelse för Hovås Askims Båtklubb för 
tiden januari till december 2021.

Styrelsen som valdes vid det pga. pandemin uppskjutna årsmötet den
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Ledamöter; Johan Löfgren (omval), Johan Taurell (omval), Mikael 
Lexén (nyval- tillika webansvarig)

Suppleant; Arne Johansson (omval)

Revisor; Ulf Bergendahl (omval) 

Revisor suppleant; Claes Roxbergh (omval)

Valberedning; Raymond Frankenberg (omval) och Hans Frick (omval)

Verksamhetsåret 2021 har till stora delar präglats av den pandemi 
som bröt ut på våren 2020 och som för HABK bl.a. inneburit ett flyttat 
årsmöte, som enligt stadgarna skall hållas i mars eller april, till den 28
september, fem protokollförda styrelsemöten varav tre med hjälp av 
digital teknik, inget möte med samtliga funktionärer, inställd 
hamndag liksom testning av uppblåsbara flytvästar i SXKs regi. Trots 
pandemin har vår Bad- och Bastusektion, Medlemsgruppen, Brygg-
gruppen och Bojgruppen haft möten – oftast digitala - och drivit 



projekten vidare! Nedan följer en kort sammanfattning av de 
genomförda styrelsemötena;

Digitalt styrelsemöte den 11 januari 2021 med sex styrelserepresentanter 
närvarande varvid följande bl.a. behandlades;

Styrelsen har via den tillträdande sekreteraren belyst konsekvenserna av olika 
driftsformer för det planerade ”Bastuprojektet” och på inrådan av 
bastugruppen förorda att projektet drivs som en sektion inom HABK med eget 
plusgirokonto för att förenkla uppföljningen av intäkter och kostnader. Jonas 
menade också att projektet väl ryms inom ramen för HABK s stadgar samt att 
risken för personligt ekonomiskt ansvar för styrelsemedlemmarna inte 
föreligger. Dessutom har alla förhandlingar så här långt, liksom bygglovet, skett 
i HABKs namn. Efter en stunds diskussion enades styrelsen att driva projektet 
inom ramen för HABKs verksamhet vilket bla kommer att stärka vårt varumärke
och hittills inte föranlett annat än enbart positiva reaktioner från 
medlemmarna, Grefab och Fastighetskontoret. Efter ett förslag av Bosse P 
kommer HABK att anmäla ett intresse av att vara med och påverka utformning 
och funktionalitet hos de nya flytbryggorna som skall ersätta B- tom E-
bryggorna. 

Digitalt styrelsemöte den 25 februari 2021 med samtliga styrelseledamöter, 
suppleanten samt webansvarig närvarande varvid följande bl.a. behandlades;

Årsmötet beslutades till den 14 juni med reservation för att ev. behövas flyttas 
till hösten med anledning av den rådande pandemin. Bokslutet för 2020 
godkändes liksom budgeten för 2021, vilken bygger på ett medlemsantal kring 
400, viket är rekord för HABK (Antalet  medlemmar under 2021 uppgick till 430 
samt hedersmedlemmar!) Förslaget till Verksamhetsberättelse för 2020 
godkändes och såväl Bastugruppen som Brygg-gruppen redovisade sina planer 
och framtida insatser. Brygg-gruppen leds av Bosse P och samtliga bryggvärdar 
för B- tom E-bryggorna samt Johan Weterlundh och Claes Roxbergh, som 
senare under verksamhetsåret haft ett erfarenhets-möte med ordföranden för 
Fiskebäcks Båtförening som redan har bytt ut de flesta fasta bryggorna mot 



flytbryggor. Övriga frågor som beslutades/diskuterades var Vaktlistan för året, 
de sk LOVA-bojarna som kom på plats i början på maj, senaste nytt från Grefab 
(höjningen för hyran av våra båtplatser höjs 2021 ”bara med 2.5 % mot tidigare
årliga höjningar på 5 till 6 %)  samt beslutet att införa Svenska Båtunionens 
system för medlemsservice – det sk BAS-systemet, som ingår i den avgift HABK 
betalar till SBU baserat på antalet medlemmar.

Digitalt styrelsemöte den 4 maj med samtliga styrelseledamöter utom en 
närvarande varvid följande bl.a. behandlades;

Kassören meddelade att hittills har drygt 300 betalat sin medlemsavgift och 
kassan visar ett betydande överskott till stor del beroende på att det p.g.a. den 
rådande pandemin inte varit så stora utgifter. Styrelsen beslutade att påminna 
dem som ännu inte betalat med ett brev som av tidigare erfarenheter brukar ge
ytterligare ett hundratal medlemmar. Från Grefab meddelades det att den nya 
flytbryggan som ersätter den uttjänta delen av F-bryggan som är en flytbrygga 
skall ersättas inom kort (den kom på plats strax före jul-helgen 2021)

När det gäller Sjöräddningens nya stationshus/Båtlivshuset har det blivit 
försenat pga. ersättningsytan för de båtar som brukar stå framför det tilltänkta 
huset försenats efter nya krav från bl.a. Miljöförvaltningen. (Huset sattes upp 
vecka 50 2021 och skall slut besiktigas vecka 18 2022) Det förslag till ett ”letter 
of intent” som HABK presenterat för Sjöräddningen har ännu inte accepterats 
men ett löfte om att ”vi är välkomna till en viss användning av husets andra 
våning”. HABKs totala insats så här långt är ca 200 000 kr i form av bidrag från 
medlemmarna och ett företags lite större sponsorinsats. Via SSRS ordförande 
har vi fått en försäkran om att få tillträde till huset för våra möten, utbildningar 
och andra HABK-aktiviteter. I övrigt diskuterades det fortskridande arbetet med
bad och bastu med vindskydd på piren, Årsmötet som har flyttats till den 13 
september (blev genomfört den 28 september), den inställda Hamndagen, 
LOVA-bojarna som beräknas bli ”sjösatta” i mitten på maj samt den nyligen 
påbörjade vaktsäsongen.



Styrelsemöte den 18 augusti där alla utom två medlemmar var närvarande 
fysiskt varvid följande bl.a. behandlades;

Det uppskjutna Årsmötet beslutades att hållas på Hovås Golfkrog tisdagen den 
28 september kl. 19 och inledas med ett föredrag av ”längeseglaren” och HABK-
medlemmen Patrik Ström. När det gäller Bastuprojektet beslutade styrelsen att
ett medlemskap skall omfatta tillträde till såväl bastun som soldäcket – och 
alltså inte två olika former för medlemskap. Eftersom Grefab inte är beredda 
att låta oss ta del av adresslistor till dem som har båtplats i hamnen kommer vi 
att nå de fn 424 betalande medlemmar via elektroniska kanaler och resten av 
de ca 100 båtägarna som inte är medlemmar via anslag i hamnen. Styrelsen 
kunde konstatera att endast två stölder polisanmälts under sommaren- dels 
stöld av två havskajaker, dels en snabb-gående motorbåt och glädjande kunde 
vi också konstatera att bägge stölderna har klarats upp. Styrelsen beslutade 
också att ta fram medlemsskyltar för de båtplatser som har betalande 
medlemmar och dessa skruvades fast i slutet av augusti på ett mycket 
förtjänstfullt sätt av våra bryggvärdar. Skyltarna skapar en viss gemensamhet 
mellan medlemmarna och underlättar för dem som går vakt att hitta båtägarna 
om något oförutsett händer med en medlems båt. Styrelsen beslutade att 
insamlade medel på sammanlagt 7 000 kr till Båtlivshuset skall utgöra den 
årliga gåvan till Hovås R/S – och som tack för att dom ”lyser av bryggorna ” 
efter fullgjort uppdrag eller övning. Brygg-gruppen kommer under hösten att 
besöka Fiskebäcks båthamn för erfarenhetsutbyte.

Årsmötet den 28 september hos Hovås Golfkrog lockade ca 60 medlemmar att 
deltaga – Protokoll från Årsmötet finns att läsa på HABKs hemsida – 
www.habk.se  

Styrelsemöte den 17 november i klubbstugan med samtliga ledamöter 
närvarande, varvid följande bl.a. behandlades;

Det nyligen genomförda Årsmötet diskuterades utifrån vad som kan förbättras 
till kommande Årsmöten och sekreteraren fick i uppdrag att utarbeta ett förslag
till proposition avseende stadgeändring som vidgar medlemskretsen till att avse



även bastumedlemmar och delägare som inte har en egen båtplats i hamnen. 
Stadgeändringen skall beslutas vid nästa Årsmöte och ett extra Årsmöte för att 
vinna laga kraft. Den ekonomiska ställningen redovisades av kassören som 
kunde konstater att vi sannolikt får ett betydand överskott 2021 eftersom flera 
aktiviteter inte kunnat genomföras p.g.a. den rådande pandemin. Styrelsen 
beslutade också att utse Annica Eén till kassör för Bastuprojektet som har ett 
eget plusgiro-konto hos Nordea. Ordföranden rapporterade från Grefabs s.k. 
ordförandemöte som lämnar mycket övrigt att önska när det gäller 
förberedelser inför mötena, vägran att lämna ut det underlag till prisjämförelse
som Grefab genomfört och där Grefab kommer ut som det billigaste 
alternativet när det gäller vinterförvaring av båtar, felaktiga kostnader för 
Mooringo (ett databaserat system för att handlägga gästplatser) samt 
planerade insatser i hamnen som aldrig blir genomförda (tex traverser i 
mastskjulen, iordningsställande av jolleplatser och bom vid rampen, trasiga 
lampor….)

Bastugruppen rapporterade om det fortsatta arbetet med informationsinsatser 
beträffande det erbjudande om medlemskap som kommer att aktiveras i slutet 
på året och den rabatt på inträdesavgiften som erbjuds dem som betalar in den
senast den 30 november – samt övriga frågor som gäller projektering, VA-
frågor, arrende samt inlämning av ett nytt bygglov med anledning av ett förslag 
om att lägga bastun längst in på piren och soldäcket/ vindskyddet längre ut på 
piren – en spegel vändning samt ytterligare en huskropp jämfört med det  
redan beviljade bygglovet.

Styrelsen beslutade att endast styrelsen i fortsättningen skall ha tillgång till 
möjligheten att skicka e-mail till alla medlemmar i HABK – eftersom denna 
möjlighet under hösten medfört en stor mängd okontrollerade e-mail inom 
olika och ibland för HABK perifera frågor. Bryggvärdaran skall även 
fortsättningsvis ha tillgång till e-mail listor för respektive brygga.

Styrelsen beslutade att inbjudan till olika mer eller mindre seriösa 
markandsföringsaktiviter från olika företag som skickas till HABK inte skickas 
vidare till medlemmarna. Ordföranden redovisade årets vaktstatistik och kunde
konstatera att 83 % av alla schemalagda vaktnätter vaktats men att hela 35 % 
av dessa vaktats av en båtägare, 27 % av två båtägare, 14 % av tre båtägare, 5 
% av fyra båtägare och 2 % av fem båtägare – vilket är antalet vi kallar till varje 



vaktnatt! Att vakta ensam är inte lämpligt ur säkerhets synpunkt och denna 
fråga kommer att bli föremål för fortsatta diskussioner i styrelsen som 
förhoppningsvis leder fram till att flera ställer upp och vaktar!

Avslutningsvis kan vi konstarera att den pågående pandemin starkt påverkat 
såväl medlemsaktiviteter som träffar med våra ca 20 funktionärer. Trots det har
våra arbetsgrupper fortsatt att jobba vilket bl.a. resulterat i att vi numera har 
ett fungerande system för vår medlemsservice i SBUs s.k. BAS-register, att 
LOVA-bojarna har kommit på plats och varit flitigt använda under hela 
säsongen, att bastugruppen mot slutet av året fått in ca 100 medlemmar som 
betalat inträdesavgiften och att betydande informationsinsatser medfört ett 
stort intresse för bad-och bastuprojektet med det sedan länge efterlängtade 
vindskyddet på piren, att brygg-gruppen haft erfarenhetsutbyte med annan 
båtklubb. Dessutom har våra till Grefab överlämnade önskemål om stora och 
mindre önskemål vunnit gehör och finns med i Grefabs investeringsplaner för de
kommande åren tex en kommande upprustning  av sjösättningsrampen, 
traverser i mastskjulen, ersättning av uttjänta bryggor B tom E mot flytbryggor 
samt muddring av hamnen, ersättning av flytbryggan vid F-bryggan (klart i 
december 2021), rengöring av bryggorna (delvis redan genomfört).

Det är också glädjande att vi under 2021 lyckades slå rekord när det gäller 
antalet medlemmar som slutade på 430 och två hedersmedlemmar! Med en 
sådan stark medlemsbas utgör vi en viktig part i förhandlingarna med Grefab.

HABKs styrelse den 8 februari 2022

 

  




