Verksamhetsberättelse Askersunds Ekonomiska Förening 2013
Vi fortsatte även 2013 att uppgradera och underhålla vår fina hamn, som har utvecklats på ett
enastående sätt. I dag erbjuds vi en båthamn med hög kvalitet och mängder av faciliteter.
Styrelsen har under året också arbetat kraftfullt med en långsiktig plan för hamnens vidare
utveckling.
MEDLEMSUPPGIFTER
Antalet medlemmar under 2013 har varit 231 st

Styrelsen har haft 8 st protokollförda möten, utöver dessa möten har man kommunicerat via
telefon och e-post.

Ansvariga för följande områden har varit
Sjösättning/upptagning, Ronnie Andersson, Thomas Rhan, Gunnar Björndahl.
Båtlyft övriga tider, Sigurd Eklund, Yngve Holmgren, Jan-Olov Zetterlund
Miljöstation, Lasse Gustavsson
Kranansvarig, Lasse Gustavsson
Elansvarig, Mats Johansson
Ansvarig vatten, Lasse Gustavsson
Ansvar för lagen om skydd mot olycka, PG Wiklund
Ansvarig insatsbevis, Malena Pirsech
Miljöombud, Jeanette Johansson

Iläggning /Upptagning av båtar
Under verksamhetsåret har närmare 300 bokningar skett via det nya on-line systemet för iläggning/
upptagning av båtar. Med systemets hjälp har vi effektiviserat i-, och upptagningsdagarna. De
obokade luckorna med tider som tidigare lyste vita på de gamla manuella bokningslistorna lyser i dag
med sin frånvaro.
Med detta har vi kunna minska antalet dagar då dessa aktiviter pågår. Något som är nödvändigt av
flera skäl. Inte minst därför att vi ständigt har bekymmer med att få fulla arbetslag till dessa
arbetspass. Därtill har vi helt tagit bort kontanthanteringen av pengar och rejält förenklat arbetet för
så väl hamnvärdar som kassör.
Även om det, som alltid, fanns ett fåtal personer som tyckte att det manuella systemet var bättre är
det styrelsens uppfattning att detta system nu accepterats av medlemmarna.

Vi söker därför utveckla denna tjänst löpande och efterhand som ev, förslag och, eller brister uppstår
uppdateras systemet.

Vårkommittén gjorde de årliga vår sysslorna, rummet direkt till höger i herrarnas omklädnings rum
gjordes iordning för saker som är frostkänsliga ex högtrycks tvättarna, målarfärg etc.
Hamnkommittén kittade klubbhusets alla fönster.
Höstkommitten hjälpte till att ordning ställa Nya Uppställningsplatsen samt tog in allt för vintern.
Nya uppställningskommitten, har rensat upp och ytterligare förbättrat ordningen och rutinerna på
uppställningsplatsen vilket gjort det möjligt att skapa ytterligare några landplatser.
Jollesektionens kommitte har inte haft något uppdrag än.
Nya Uppställningsplatsen
Samtliga 62 landplatser är uthyrda, vilket gav 92,000 kr i hyresintäkt. Plats nr 1 är samt den nygjorda
delen närmast grinden är tomma i avvaktan på att marken ska sätta sig.
Kran
Kranen har besiktats och då fått anmärkningar som gjort att bl.a. linledaren har byts ut, kostsam
åtgärd för ca: 65 000 kronor. Manöverdonet har setts över och bl.a. har nödstopp och styrknappar
reparerats.
Mastkranen har efter höstens upptagning reparerats då den skadedes av en båt som körde på en av
avbärarbommarna i samband med avmastning.
Mastställ
Ett nytt mastställ har införskaffats och skall ställastill höger om miljöstationen men ännu inte
monterat.
Traktorn
Bromsarna har reparerats. Hydraul slangarna till skoplåset har ersatts med nya och nya däck har
införskaffats och monterats.
Miljöstation
Har fungerat ”hyggligt” under året, tömnings frekvenser för olika fraktioner har dock inte
harmonerat fullt ut med behovet.
Spolplattan
Filtersanden har bytts ut i brunnen samt ny dränkpump har införskaffats.
Soprum
Soprummet har försetts med möjlighet till glasåtervinning.

Insatsbevis
Nya insatsbevis har delats ut under året

Landplats
ASEF har köpt in landplats nr L 49 för 15000kr
Trampbåtar
2 stycken trampbåtar har införskaffats och finansieras genom sponsring från flera av medlemmarna i
föreningen.
Långsiktig investeringplan
Hänvisas till särskild rapport som biläggs till denna årsberättelse.
Ekonomi
Hänvisas till särskild rapport som biläggs till denna årsberättelse.

STYRELSEN BESTOD UNDER ÅR 2013 AV:
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant
Suppleant
Suppleant
Suppleant
Suppleant
Suppleant

Jeanette Johansson
Kjell-Åke Soting
Johanna Månsson
Marlene Eriksson
Urban Eriksson
Ulf Thorén
Thomas Rhan
Joakim Rosander
Mats Nilsson
Mats Johansson
Ronnie Andersson
Per Lexelius
Lasse Gustavsson
Lars-Ivar Bergman

072-552 51 20
070 - 624 83 05
070- 211 64 99
070 – 858 22 97
070 - 820 85 99
070 - 655 43 36
070- 642 53 64
070 – 286 19 50
070 - 557 09 05
070 - 219 62 73
070 – 218 13 03
070- 220 69 58
073-640 51 75
073 330 73 02

Valberedning
Thomas Bertilsson
070 - 256 31 54
Valberedningen
Anders Skinnars
019 – 24 02 60
Valberedningen
Bo Johansson
019 – 10 07 82
Valberedningen
Christer Backlund
019 – 22 54 20
Revisorer Anders Widarsson, Lars Martinsson, Suppleanter Michael Johansson, Jerry
Qvarnström

Ordförande

Jeanette Johansson

Vice ordförande

Kjell-Åke Soting

Sekreterare Johanna Månsson

Kassör Marlene Eriksson

Ledamot Urban Eriksson

Ledamot Thomas Rhan

Ledamot Ulf Thoren

Suppleant Lasse Gustavsson
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Suppleant Per Lexelius
Suppleant Mats Nilsson
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Suppleant Mats Nilsson
Suppleant Ronnie Andersson

Suppleant Lars-Ivar Bergman

