
Verksamhetsberättelse för Utterviks båtklubb 2018 
Styrelsen får härmed avge följande berättelse över sin och klubbens verksamhet för 2018 

 
Styrelsen: 
Ordförande:   Jan Dalhäll    
Sekreterare:                         Marianne Albertsson 
Vice ordförande:  Niclas Holstensson 
Styrelsesuppleanter: Peter Hellström, Max Lundin, Max Jakobsen 
Kassör:   Marika Henckel Tilling 
Hamnkapten:  Christer Kempe                     
Revisorer:   Jan Rikander                                                        
Revisorssuppleant:  Anders Lundgren  
Båtplatsuthyrning:  Marianne Albertsson 
 
Medlemmar: Vi har under året haft ca 152 betalande medlemmar, UBK har 193 båtplatser. 
 
Möten: Styrelsen har haft 5 protokollförda styrelsemöten, konstituerande möte samt ett 

antal informella möten. 
 
Ekonomi: Klubbens ekonomi är god vilket framgår av balans och resultaträkning. 
                        Likaledes redovisas utfall för 2018 samt förslag för 2019/2020/2021/2022. 
     
Hamnen: Hamnområdet har vi på sedvanligt sätt snyggats upp i samband med 

städdagarna. Flytkroppar har ersatts på ett antal bommar och 
förankringskättingar har bytts ut. Det är samma nyckel till bommen, vaktstugan, 
båtvagnar, lilla gröna boden och de nya bryggrindarna. Arbetet med att utnyttja 
hamnen bättre genom att omfördela båtplatser för att kunna tillgodose behovet 
av att båtarna har en tendens att bli bredare har fortskridit. Förberedande 
arbeten för att installera en motordriven grind vid reningsverket för att försvåra 
stölder har utfört, grinden kommer på plats under våren 2019. 5000 kr har UBK 
skänkt till Sjöräddningssällskapet. Vi har anlitat ett redovisningsföretag i 
Nyköping (Rådek) för att sköta vår fakturering både externt och internt för att 
underlätta för kassören. Samarbetet har fallit väl ut och kassörrollen är nu 
mindre betungande. 
  

Viktigt: Du som är medlem i UBK bör meddela din e-postadress snarast möjligt till 
klubbens sekreterare/kassör för att erhålla protokoll som i annat fall bara anslås. 
Alla måste meddela adressändring eller fastighetsförsäljning. Samtliga båtar 
måste vara försäkrade, minimum ansvarsförsäkring.  

                       Kontaktuppgifter till styrelsen finns på Samfällighetens hemsida, 
www.uttervik.se 

 

Tack för gjorda insatser för UBK under året, vi önskar er 
alla en fin båtsommar 2019! 

 
Styrelsen för UBK genom ordförande Jan Dalhäll 2019-04-28 


