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Verksamhetsberättelse för Utterviks båtklubb 2019 
Styrelsen får härmed avge följande berättelse över sin och klubbens verksamhet för 2019 

 
Ordförande:   Jan Dalhäll  

Sekreterare:   Peter Hellström  

Vice ordförande:  Niclas Holstensson  

Styrelsesuppleanter:  Max Lundin, Kurt Alvin  

Kassör:   Marika Henckel Tilling 

Hamnkapten:  Christer Kempe  

Revisorer:   Jan Rikander, Ove Albertsson  

Revisorssuppleant:  Anders Lundgren  

Båtplatsuthyrning:  Gösta Nyman 

 

Medlemmar: Vi har under året haft i stort sett samma antal betalande medlemmar som 2018, ca 150 st. 

Möten:  Styrelsen har haft 6 st. protokollförda möten inklusive det konstituerande mötet efter 
årsmötet samt ett antal informella möten. 

Ekonomi:  Klubbens ekonomiska ställning är god. Årets resultat begränsades till en förlust på 27 508 kr 
trots installation av en grind för 175 000 kr. Klubbens banktillgångar uppgick vid årsskiftet till 
361 141 kr. Bokslut för 2019, budgetförslag för 2021, en uppdaterad prognos för innevarande 
år samt 2022 - 2023 bifogas årsmöteshandlingarna. 

Hamnen:  Hamnområdet har på sedvanligt sätt snyggats upp i samband med städdagarna samt under 
en extra städdag. Det är samma nyckel till bommen, vaktstugan, båtvagnar, containern och 
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. 
Motoriserad grind har installerats på infartsvägen för att försvåra stölder, en mindre motor 
(10-15 hk) har trots det tyvärr stulits. Arbete för att åtgärda det minskande vattendjupet i 
hamnen genom muddring i vår del av viken håller på att utredas. Upptagningsrampen samt 
båttrailer har sålts. Båtklubbsfest arrangerades lördagen den 3 augusti.  

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

Sekreterare: Peter Hellström, Lövsångarvägen 1. Hem: Trohetsvägen 24, 128 38 Skarpnäck 070-2744639, 
peter.hellstrom@nordea.se 

Kassör:  Marika Henckel Tilling, Gransångarvägen 24. Hem: Djurgårdsvägen 9, 756 46 Uppsala. 070- 
7984324, marika.h.tilling@gmail.com 

 Ordf.  Jan Dalhäll, Grönsångarvägen 11. Hem: Östra Kyrkogatan 26 A, 611 33 Nyköping 070-92 79 
373, jan@dalhalls.se  

 
Styrelsen för UBK genom ordförande Jan Dalhäll  
2020-10-07  
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