
  

 

Verksamhetsberättelse för ASMK år 2009 
 
 
När vi summerar båtåret 2009 så kan vi se tillbaka på en sommar med mycket variation på vädret. 
Säsongen inleddes med en helt fantastisk pingstafton då många engagerade medlemmar jobbade hårt 
på hamnområdet och i klubbstugan(som fick ny rödfärg). Kvällen avslutades med dans på bryggan i en 
underbar kväll då svensk sommar visade sig från sin allra bästa sida. Sedan följde regn, storm och sol 
om vart annat. Personligen så fick jag i Juli uppleva Vätterns ”vrede” då vi med blotta förskräckelsen 
fick gå tillbaka till Motala efter att sjön blåst upp till(för oss) ohanterliga nivåer. Augusti bjöd åter igen 
på några riktigt fina sommardagar.  
 
Under hösten har vi bla arbetat med ansökan om det s.k. LOVA-bidraget som innebär att man kan få 
finansiellt stöd till att anlägga spolplatta och sugtömningsstation. Ansökan måste göras av en båtklubb 
men arbetet har naturligtvis skett i samråd med ASEF:s styrelse. Föreningarna kommer med stor 
sannolikhet att av miljöskäl anmodas att bygga sådana anläggningar inom kort, och då är chansen till 
att få bidrag minimal. Projektledare för detta arbete har varit Jeanette Johansson som med sin 
entusiasm har engagerat många i ASMK och ASEF samt Kommun och Länsstyrelse m.fl.. Värda att 
nämnas i detta sammanhang är också Arne, Sture, Leif och Kjell som ingått i den informella 
projektgruppen och tillsammans med Jeanette kämpat i den byråkratiska snårskogen. Mer info om 
detta under andra punkter på årsmötets dagordning. 
En del i LOVA-projektet är att man skall ha en miljöpolicy, vilken också nu är framtagen. Detta är 
ett ”levande” dokument som kan bli föremål för uppdateringar. 
Ytterligare en policy för säkra transporter är framtagen av Bengt Birgerson och Jeanette Johansson. 
Detta anmodas föreningar som är anslutna till riksidrotssförbundet och bedriver träning och 
tävlingsverksamhet. 
 
Efter att i många år varit en tongivande profil i både ASMK och ASEF har Owe Edetun meddelat att 
han lämnar sina uppdrag i styrelsen. Han kommer att lämna ett stort tomrum efter sig men vi önskar 
honom och Tina lycka till och hoppas att båtlivet inte helt skall glömmas bort(Owe har nämligen 
mumlat om husbil). Tack Owe för dina insatser! 
 
P.G har i egenskap av klubbens ”kompetensutvecklare” ordnat kurser i bla VHF under året. För 
kommande säsong finns planer på Högfart, Lady´s Training, VHF, ECD mm, see info på hemsidan 
(www.batklubben.se).  
 
Lördagen den 24:e oktober hade vi gemensam arbetsdag kombinerad med ASMK:s höstmöte. Har för 
mig att vi räknade till ca 90 pers på plats under dagen. 
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Bengt Birgersson rapporterar från seglingskommitén: 
Seglingar 2009 
Ett stort intresse har varit Holmgrens Vättern kors och tvärs. 
En del resultat finns redan på hemsidan www.batklubben.se. 
Totalsegrare för Asmk-Mästaren blev Magnus Tålsgård i hård kamp med Team Frost. 
Med 2 poängs marginal vann Magnus med sin Beason 31. 
Peder Thunander har försvarat sin första plats i Soling 2008 med en tredjeplats 2009.  
Han har även deltagit med sin son Erik med sin Snipe i Motala . 
Deltagarantalet ökade till genomsnitt 10 båtar /segling från 9 år 2008. 
Det har även setts en del småbåtar i närheten av hamnen och därför ska segelsektionen få igång 
aktiviteter för de yngsta. Mer info på hemsidan och anslagstavlan på klubbhuset . 
Vi har även fått igång en hemsida för aktiviteter så vi kan söka lokstöd m.m.. 
 
 
ASMK:s styrelse har under året bestått av: 
 
Kjell-Åke Soting   ordf. 
Mats Nilsson         v.ordf 
Katarina Edlund    kass. 
Owe Edetun          sekr.  
Bengt Birgersson   led. 
P.G Wiklund          led. 
Ulf Wahlström       led. 
Göran Arnesten     supp. 
Kim Fagerlund       supp. 
 
Revisorer: Valberedning: 
Anders Vidarsson ord. Torbjörn Näslund sammankallande 
Lars Martinsson    ord. Arne Karlsson 
Tina Edetun          supp. Mats Fagerlund 

 
Klubben hade vid årskiftet 375 medlemmar. 
 
 
En riktig vinter brukar hänga ihop med en riktig sommar, så det bådar ju gott........... 
 
Askersund 100213 
Kjell-Åke Soting 
Ordförande ASMK 


