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Verksamhetsberättelse Abbekås båtklubb 2022 

Engagemanget i klubben har varit stort och närvaron på arbetsdagar och medlemsmöten god. 

Abbekås båtklubb är en välmående förening som lockar nya medlemmar och där det ideella 

arbetet fördelas på många.  

Styrelsens arbete och beslut 

Styrelsen har haft 12 protokollförda sammanträden spritt över hela året med ett kortare uppe-

håll under sommaren då många ledamöter varit borta. Sista mötet hölls i början på december 

2022 för att förbereda inför årsmötet. I styrelsen har det funnits åtta ledamöter och en ordfö-

rande. Det har varit mycket god uppslutning på sammanträdena tack vare att många möten 

genomförts digitalt eller hybrida mötesformer. Styrelseprotokollen finns samlade i pärmen i 

klubbhuset för alla som vill ta del av dessa och de finns också digitalt för utskick till intresse-

rade. 

Medlemsaktiviteter 

Under året har vi som vanligt haft två sjösättningar och två upptag, arbetsdag på våren och på 

hösten samt både vårmöte och höstmöte för att styrelsen ska kunna ta in medlemmarnas öns-

kemål kring styrelsearbetet. Årsmötet genomfördes digitalt pga smittspridning. Uppslutningen 

var trots allt god, vilket är viktigt eftersom det är garanten för att arbetet i föreningen bedrivs i 

god demokratisk anda. Styrelsen har varit mån om att medlemmarna ska ha insyn och infly-

tande i fler forum. På höstmötet presenterades bland annat seglarskolans utveckling och vi 

samlade in då också önskemål på hur en ny hemsida ska se ut för att den ska bli mer attraktiv 

och därmed bättre fungera som en informationskanal för medlemmarna.  

Ny hemsida 

Styrelsen fattade sen beslut om ny hemsida under hösten 2022 eftersom den var tekniskt efter-

satt och behövde anpassas till nya mobila plattformar. Efter att vi undersökt samarbeten och i 



Abbekås Båtklubb 
nästa skede tagit in anbud som visade sig vara alltför dyra så har nödvändigt utvecklingsarbe-

te istället gjorts av enskilda ledamöter i styrelsen på ideell basis. Idag fungerar hemsidan på 

smarta telefoner och grunden är stabil. Även det visuella är uppdaterat och det pågår ett arbete 

med att ändra gamla texter så att de överensstämmer med dagens verksamhet.  

Seglarskolan  

Seglarskolan gick med ett gott överskott tack vare generös sponsring och bidrag från företag 

och lokala aktörer. Optimistkurserna fylldes med unga elever och Trisskurserna som riktar sig 

mot vuxna gick som vanligt också bra. Den planerade havsveckan för ungdomar (12-17 år) 

fick tyvärr ställas in tillsammans med de nya kölbåtskurserna för vuxna pga alltför få anmäl-

ningar. Inför kommande säsong har marknadsföringen tidigarelagts, utbudet slimmats och in-

stegskursen har förenklats för att minska trösklarna för nya att ta steget och lära sig segling. 

Detta medför att man inte kan ta intyg till sin blå bok i dessa kurser men förhoppningsvis le-

der det till ett intresse för ytterligare kurser. Årets uteblivna kurser har inte påverkat det eko-

nomiska resultatet utan det ideella arbete som lagts på utveckling kommer till användning in-

för kommande år.  

Seglarskolans nya organisation och inriktning 

Den nya organisationen som inrättades förra verksamhetsår (2021) har fungerat väl. En ar-

betsgrupp inom styrelsen förbereder och administrerar verksamheten och styrelse har diskute-

rat verksamhetsutveckling för seglarskolan återkommande. Som ett led i denna utveckling har 

8 instruktörer och ledamöter deltagit i en grundläggande ledarskapsutbildning som betalades 

av Seglarförbundet genom RF Sisu. Utbildningens fokus på säkerhet, pedagogik och etik gör 

att vi har en gemensam bas för att diskutera dessa frågor. Ledamöter gick även andra instruk-

törsutbildningar som gavs av Svenska båtunionen och fler kommer att ta del av dessa ”Peda-

gogikdagarna” under kommande verksamhetsår. 
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