Verksamhetsberättelse 2018
Styrelsen för Marstrands Båtförening (MBF) redovisar i årsberättelsen ett urval av de
aktiviteter som genomförts under verksamhetsåret 2018.
Översikt och summering av 2018

•

Medverkat i möten med Hamnverksamheten för att diskutera och driva
förbättringar av service och upprustning av de fasta båtplatserna.

•

Medverkat i projektmöten ang. Seglarcentrum tillsammans med Kungälvs
kommun, hamnverksamheten, MSS och företagarföreningen

•

I samverkan med Hamnverksamheten arbetat med att löpande inventera ”rätt till
båtplats i hamnen” samt fördela nya och lediga båtplatser.

•

Tagit fram underlag och fört dialog ang. system med röd/grön skylt.

•

Deltagit i planeringsmöten för båtmässan.

•

God medlemsanslutning. En stor andel av de båtägare som på årsbasis hyr eller
står i kö till fasta båtplatser i Marstrands hamn är medlemmar Båtföreningen.

Detaljerad redogörelse
1. Styrelsearbete och sammanträden
Under året har fem protokollförda sammanträden och däremellan ett antal informella
arbetsmöten i styrelsen hållits.
Årsmötet 2018 genomfördes den 14 mars i konferenssalen på Havshotellet.
Protokoll från årsmötet finns på MBF’s hemsida www.marbat.se
2. Medlemsantal
Antalet betalande medlemmar i föreningen översteg 800.
3. Ekonomi
MBF’s ekonomi är stabil. Genom stort ideellt engagemang och frivilligt arbete, främst av
styrelsens medlemmar, så hålls omkostnader och utgifter på en låg nivå.
En separat ekonomisk rapport för 2018 redovisas under årsmötet i mars 2019.
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4. Aktiviteter under verksamhetsåret 2018

•

MBF’s hemsida innehåller inte längre information om båtplatsinnehavare och
båttyp. Detta som en följd av dataskyddsförordningen, GDPR.

•

Dialogen med Hamnverksamheten har fortsatt i en konstruktiv anda. Viktiga
frågor som MBF tar upp i kontakten med representanter från Kungälvs kommun
är:
a) långsiktigt allokering av markområden på Koön för vinterförvaring av båtar
b) regelbundet underhåll av de fasta anläggningarna i hamnområdet
c) förbättrad belysning längs med kajer och bryggor
d) tillgång till sopkärl och papperskorgar i hamnområdet
e) tillgång till färskvatten vid bryggor för fasta båtplatser
f) fortsatt utveckling av hamnen för att skapa fler fasta båtplatser
g) drivande för att få tillgång till miljöstation på Koön för båtägare

•

MBF’s styrelse arbetar också aktivt för att driften av hamnen skall fortsätta i
kommunal regi.

•

Åter igen fört en dialog med hamnverksamheten ang. placering av en
båtbottentvätt. Vi ser ingen självklar placering som är tillräckligt skyddad och
samtidigt inte inkräktar på antalet båtplatser.

•

Åter igen fört dialog när det gäller förslag på röd/grön skylt som syftar till att
utnyttja båtplatser som gästplatser då båtägaren inte är hemma. Vi ser en del
praktiska problem att ha ett sådant system och är också osäkra på om behovet
verkligen finns.

•

Fortsatt att bevaka vad som händer vid Skärelejavarvet.

•

Den planerade utbyggnaden av ytterligare en pontonbrygga i fiskhamnen är
tyvärr för närvarande stoppat av kommunen eftersom kommunen inte har avsatt
några pengar i budgeten för genomförandet.

•

Deltagit i arbetet med ett seglarcentrum i Marstrand.

•

Deltagit i planeringsarbetet för båtmässan i augusti 2018

•

Diskuterat och fört dialog med hamnverksamheten ang. båtpool. Vi är negativa,
finns verkligen behovet? Båtplatser till de som står i kön ska prioriteras.
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5. Agenda 2019
Prioriterade aktiviteter är:
•

Fortsätta det goda samarbetet med hamnverksamheten och hamnchefen och även
stötta vederbörande i sin roll.

•

Vara pådrivare mot hamnverksamheten så att underhåll av bryggor och fasta
installationer hålls på en hög och säker nivå.

•

Driva på arbetet att fördela båtplatser som inte utnyttjas så att personer på
kölistan kan erbjudas plats.

•

Fortsätta bevaka frågan om markytor för vinterförvaring på land.

•

Följa upp utvecklingen av omkostnaderna för hamnens underhåll och drift med
ambitionen att begränsa kostnadsökningarna för att undvika fler kraftiga
höjningar av platsavgifter.

•

Fortsätta att bevaka arbetet med utbyggnad av fiskhamnen och vara en viktig
samarbetspartner för hamnverksamheten.

•

Deltaga i planeringen för båtmässan i augusti 2019.

•

Deltaga i arbetet med seglarcentrum i Marstrand.
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6. Medlemsmöten 2018
Årsmötet 2018 ägde rum på Havshotellet, Marstrand den 14 mars.
Dagordning och val enligt föreningens stadgar.

Föreningens styrelse under verksamhetsåret 2018 har bestått av:
Ordförande
Björn T:son Nyström
Vice ordf.
Håkan Sandberg
Kassör
Fredrik Gabrielsson
Sekreterare
Stefan Bjerke
Ledamöter
Stefan Spårman Olsson
Ludvig Hammarberg
Bo Hedqvist
Jonas Enarson
Revisorer
Tore Svensson, suppleant Sigvard Törnqvist
Valberedning
Björn Örtendahl, Pia Österman, Stefan Sjöström

För styrelsen Marstrands Båtförening, Mars 2019
Björn T:son Nyström, ordförande
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