
Verksamhetsplan för Hovetorps Båtklubb 2020 
 

 

Styrelsen Hovetorps Båtklubb ska leda klubbens verksamhet genom att vara 

klubbens verkställande organ och representera klubben samt förvalta dess 

medel och ansvara för klubbens ekonomi. 

Detta görs genom; 

• Styrelsemöten enligt fastställd årsplanering samt leda klubbens 

verksamhet i enlighet med stadgarna och sunt förnuft 

• Arbetsutskott kan vid behov förbereda styrelsemöten 

• Informera medlemmar om verksamheten. 

• Vi välkomnar alla medlemmar att engagera sig i båtklubbens verksamhet. 

• Att utbildning inom olika områden planeras och genomförs.  

 

 

Sjösäkerhet  

Marknadsföra vikten med utbildning inom sjösäkerhet och 

sjösäkerhetsutrustning.  

• Att genom utbildning verka för ökad kunskap inom sjösäkerhet och 

sjösäkerhetsutrustning.   

• Marknadsföra nyttan av att använda flytväst. 

• Att fler utbildar sig i navigationskunskap och att använda 

skyddsutrustning. 

• Nyttan av att alla ombord alltid använder flytväst. 

• Att anordna kurser inom navigationskunskap, HLR  och brandsäkerhet. 

 

 

Hemsidesansvarig  

• ska i samarbete med kassör och båtplatssamordnare hålla klubbens 

hemsida och BAS register uppdaterad med aktuell information.  

• Informera styrelsen om förändringar/förbättringar om hemsidans 

utformning.  

 

Båtplatssamordnare  

• fördelar båtplatser enligt båtplatsreglerna. Stämma av med såväl 

sekreterare och kassör.  

• Med hjälp av övriga styrelsemedlemmar ansvara för Ladan, städning och 

inventarier. Fördela förvaringsfack.  

• Rapportera underhållsbehov till hamnansvarig. 

 

 

 



  

 

Hamnansvarig  

• Har till uppgift att organisera och genomföra städ-/underhållsdagar. Samt 

planera de arbeten som ska göras inom hamnen i samråd med styrelsen.  

• Fördela uppställningsplatser för båtar och trailer, vagnar, vaggor och 

pallningsvirke.  

• Ska i samarbete med miljösamordnaren, bevaka regeländringar som kan 

ha betydelse på hamnverksamhet. 

 

Miljösamordnare ansvarar för båtklubbens miljöarbete  

• Båtklubben ska hålla sig uppdaterad och vara rådgivande när det gäller 

bestämmelser, färger och alternativa metoder för att hålla båtbottnar fria 

från beväxning.  

• I samråd med miljökontor eller annan myndighet tillse att bestämmelser 

efterlevs. 

• Informera om de bestämmelser som finns och bevaka regeländringar som 

kan få betydelse för Båtklubben och dess medlemmar. 

• Tillsyn och kontroll att båtklubben lever upp till de lagar och förordningar 

som gäller. 

 

Planerade verksamheter under perioden. 

 

• Utföra en medlemsenkät under våren. 

• Årsmöte 2020 den 31 mars 

• Inoljning av bryggor samt eventuella reparationer. 

• Städdag på klubbens ytor. Iläggning av bommar. 

 

 

Rapporter 

Vid representation av Hovetorps Båtklubb vid t.ex. möten, utbildningar, etc. ska 

representanten alltid skriva en rapport alternativt minnesanteckningar. 

 

Finansiering av båtklubbens verksamhet framgår av budgeten som fastställts vid 

årsmötet. 

 

  

  
 
  
 

  
 


