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Verksamhetsberättelse Askersunds Ekonomiska Förening 2011
Även år 2011 startade med mycket planer för Askersundsbåthamn.
ASEF Stadgar
Reviderades och godkändes under året.
Traktorförare blev utsedda
Styrelsen har utsett 11 stycken traktorförare, som medlemmarna kan ringa till vid behov av klubbens
traktor.
Byte av B – bryggan vecka 20 Maj
Styrelsen utsåg en arbetsgrupp som bestod av Arne Karlsson och Ulf Thoren, de hade huvudansvaret
för B- bryggans utbyte Maj 2011.
Nordiska flytbryggor levererade bryggan och satte ihop den, klubbens medlemmar ställde upp och
tog bort/satte dit bommar. Allt arbete kring brygg bytet förflöt smidigt tack vare god planering av
Arne o Ulf samt medlemmarnas positiva engagemang.
Städdag 21 Maj
Även denna gång fick vi mycket gjort tack vare snabba duktiga medlemmar. Några exempel på vad
som blev gjort: Räcke till gång bron mellan Gamla o Nya uppställningsplatsen, baksidan på
klubbhuset målat, blommor planterade, klubbhus städat, lilla maststället blev röjt och till snyggat,
förråd städat, träden längs gångväg B-D – bryggan beskärda.
5 stycken dykare från dykarklubben grodorna hjälpte oss att dokumentera bryggornas kättingar,
samt bistod oss med hjälp vid byte av landkättingarna på samtliga bryggor.
Marina elstolpar
El lagen förbjöd oss att sätta tillbaka de gamla elstolparna på B-bryggan. Styrelsen och klubbens el
ansvarige Mats Johansson beslutade att en investering av nya elstolpar måste göras. Informations
möte angående investeringen av nya elstolpar hölls på städdagen, styrelsen önskade medlemmarnas
samtyckte till investeringen. Medlemmar samtyckte till investering av nya elstolpar till hela hamnen
år 2011/2012.

Arbetsgrupp i / upptagning av båtar.
Styrelsen har arbetat fram en godtagbar o hållbar arbetssituation för dem som arbetar dessa dagar.
Vi hoppas nu på detta sätt att i och upptagningsdagarna ska flyta på bättre.
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Städdag 16 oktober
Detta var den sista städdagen innan vi börjar med de olika kommittéerna. Vi städade förråden, tog in
alla utemöbler o kärror, gjorde rent hängrännorna på klubbhuset, bytte flytbojar på flera bommar,
röjde sly o klippte buskar, slängde div skräp efter brygg bytena, tog bort stenplattorna och planket
vid gamla sopstället,
Olika kommittéer påbörjade
Det kom önskemål från medlemmarna på årsmötet den 20 mars att införa kommittéer istället för
städdagar. För att få göra sin arbetsplikt måste man anmäla sig till någon av kommittéerna i början
av året, för att styrelsen ska kunna planera vad som ska uträttas. De olika kommittéerna finns på
hemsidan. Vi börjar med att arbeta med kommittéerna fullt ut 2012.

Byte av Vågbrytaren v 43 oktober
Åmmebergs båtklubb gjorde en förfrågan att få köpa vågbrytaren under sommaren. Styrelsen gjorde
en utredning om ny brygg investering. Förslag att flytta in gångbron mellan A o VB mot klubbhuset
samt förlänga VB med 10 meter, man byter ut VB mot en vanlig träbrygga. Medlemmarna blev
tillfrågade på extra stämman om investeringen och samtyckte till den. Bryggbytet genomfördes vecka
43. Vecka 45 var allt klart på bryggan, vi hade även satt dit alla el/vattenstolpar samt dragit fram el o
vatten till alla stolpar. Brygg bytet fungerade mycket bra tack vare alla medlemmars goda arbets
insats. Vi kunde tillgodo se alla medlemmars önskemål om att få köpa bryggmeter.
A – Bryggan
A- Bryggan blev förlängd med ca 10 meter då gångbron blev inflyttad mot klubbhuset, medlemmarna
på A- bryggan blev erbjudna att få köpa till bryggmetrar.
Nya Uppställningsplatsen
Nya uppställningsplatsen har grusats upp och landplatserna har märkts upp med både skyltar och
mark markeringar. Sommartid kommer de som önskar kunna ställa ut sina båtvagnar på anvisad plats
till en kostnad av 750 kronor. Medlemmarnas bilar kommer även de kunna parkeras inom området.
Miljöstation
Joakim Rosander tog huvud ansvaret för att bygga miljöstationen . V 44 började man gjuta plattan
och strax innan årets slut var bygget klart.

MEDLEMSUPPGIFTER
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Antalet medlemmar under 2011 har varit 234 st

Styrelsen har haft 10 stycken styrelsemöten under året

STYRELSEN BESTOD UNDER ÅR 2011 AV:
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant
Suppleant
Suppleant
suppleant
Valberedning
Valberedningen
Valberedningen

Underskrift ordförande

Jeanette Johansson
Kjell-Åke Soting
Pernilla Eckerwall
Katarina Edlund
Urban Eriksson
Ulf Thorén
Bert Johansson
Yngve Holmgren
Mats Nilsson
Mats Johansson
Yvonne Skogsdahl
Ulf Wahlström
Arne Karlsson
Lars Hagsten
Lars – Olov Zetterlund

073 - 617 53 47
070 - 624 83 05
073 - 55 85 647
070 - 512 21 71
070 - 820 85 99
070 - 655 43 36
070 - 744 52 22
070 - 564 04 01
070 - 557 09 05
070 - 219 62 73
070 - 559 95 08
070 - 688 42 56
070 - 728 85 44
070 – 530 43 29
070 - 318 30 86

Jeanette Johansson

Underskrift vice ordförande

Underskrift sekreterare Pernilla Eckerwall

Kjell-Åke Soting

Underskrift kassör Katarina Edlund/Skjutare

