
    
 

Verksamhetsberättelse 2020 
 

 

Ett speciellt år med utmanande tider och mycket restriktioner är till ände! Covid-19-pandemin tvingade oss att inhibera 

en del program, men trots det fick vi en lyckad båtsäsong. Med lite nya krafter i styrelsen har vi fått nya idéer och 

fortsatt jobba för klubben. 

 

 
 

Sommarens program inleddes som vanligt i maj med flagghissning och besiktningar. Dessa kunde ordnas i mindre 

skala trots pandemin. Under försommaren ordnades det tre besiktningstillfällen, men besiktningar har även skett vid 

andra tidpunkter under våren och sommaren.  

 

Tack vare den stora succén med juniorseglingarna förra året fortsatte BSK i samarbete med IBK att dra seglingar på 

onsdag kvällar under sommaren. I år blev vi tvungna att inhibera seglingarna i juni, men kunde förverkliga dem i 

augusti. I seglingarna deltog mellan fem och tio juniorer. Som ledare fungerade Jacob Granqvist, Marcus Bergström, 

Bengt Henricson, Patrik Bussman, Tony Eichholz, Kim Djupsjö, Mikaela Kauppala, Jonas Svanbäck och Niclas 

Kauppala. Ingå kommuns nya ramp med brygga fungerade som ett utmärkt sjösättningsställe för jollarna! Juniorerna 

seglade både optimist och Zoom 8. 

 

I år ordnades det p.g.a. Covid-19 inte någon Ingådag, något juniorläger eller någon Heckapokal.  

 

Säsongen avslutades med flagghissning och Barösund Runt i strålande, men blåsigt höstväder 5 september. Detta år 

deltog två båtar, s/y Kitty och s/y Xantus, i evenemanget. Efter Barösund Runt avslutades dagen med bastubad och 

kräftskiva i regnväder. Snapssångerna leddes av Jonas Svanbäck. Totalt deltog ca 10 personer i säsongsavslutningen.  

 

2019 fick klubben 2500 € i bidrag från Sparbanksstiftelsen för förnyande av landgång och bojkättingar. Detta bidrag 

har ännu inte blivit använt. 

 

 

 



    
 

 
Kräftskiva 2020 

 

Klubbens medlemsantal i utgången av verksamhetsåret 2020 (2019) var 165 (168), varav 96 (93) var seniorer, 16 (21) 

juniorer och 53 (54) ständiga medlemmar. Under året har 6 (6) nya medlemmar, 5 (4) seniorer och 1 (2) juniorer, 

antagits. Två medlemmars bortgång har kommit styrelsen till känna.  

 

Under året 2020 (2019) har totalt 51 (57) båtar besiktigats. 32 (22) båtar inskrivna i klubben och 19 (35) var båtar inte 

inskrivna i klubben. Av medlemmarnas båtar var 5 st. segelbåtar och 27 st. motorbåtar. Klubben har inte fått någon ny 

besiktningsman. 

 

Mikaela Kauppala deltog under våren 2020 i SBF:s kurs Ohjaaja 1. 

 

Bokslutet för 2020 (2019) visar på xx € (-896,07 €). 2018 beslöts det att utgiften för textilierna inhandlade 2018 skall 

periodiseras på tre år (2018, 2019 och 2020). Klubben har annonserat i båda numren av Barösundsbladet under det 

gångna året. 

 

 



    
 

 
En del av s/y Xantus besättning på Barösund Runt 2020 

 

På årsmötet 2020 beslöts det att hålla medlems-, inskrivnings-, besiktnings- och lägeravgifterna oförändrade: 

Inskrivningsavgift seniorer 50 € / juniorer 0 € 

Medlemsavgift seniorer 50 € / juniorer 15 € / ständiga medlemmar 0 € 

Årsbesiktning för båtar inskrivna i klubben 35 € 

Skrovbesiktning för båtar inskrivna i klubben 50 € 

Årsbesiktning för båtar inte inskrivna i klubben 50 € 

Skrovbesiktning för båtar inte inskrivna i klubben 75 € 

Lägeravgift för medlemmar 55 € 

Lägeravgift för ickemedlemmar 70 €. 

 

Styrelsen har under verksamhetsåret sammanträtt 3 gånger och på årsmötet, där totalt 17 medlemmar deltog och som 

hölls i Smedsvillan (Farleden 2, Ingå) 12.3.2020, valdes följande funktionärer för 2020: 

 

Styrelse: 

Kommodor:  Kim Djupsjö (återval) 

Vicekommodor:  John Fagerholm (återval) 

Vicekommodor:  Mikaela Kauppala (återval) 

 

Styrelsemedlemmar:  Patrik Bussman (mars 2019-mars 2022) 

   Christer Buddgård (återval, mars 2020-mars 2023) 

   Jonas Svanbäck (mars 2018-mars 2021) 

   Max Staudinger (återval, mars 2020-mars 2023) 

   Tony Eichholz (återval, mars 2020-mars 2023) 

   Peter Wiklund (nyval, mars 2020-mars 2023) 

 

Verksamhetsgranskare: Patric Dahl (mars 2020-mars 2022) 

 

Suppleant till verksamhetsgranskaren: Martin Larsson (mars 2020-mars 2022) 

 



    
 

Besiktningsnämnd: Robert Eichholz 

   Christer Buddgård 

   Max Staudinger (ordf.) 

   Patric Dahl 

 

Seglingsnänmd:  John Fagerholm 

   Bengt Henricson (ordf.) 

   Jonas Svanbäck 

 

Juniornämnd:  John Fagerholm 

   Mikaela Kauppala 

   Jonas Svanbäck 

   Kim Djupsjö (ordf.) 

 

Skämmötomtar:  Christer Buddgård 

   John Fagerholm 

   Jonas Svanbäck 

 

Hamnkapten:  Jonas Svanbäck 

 

Båtfogde:  Jonas Svanbäck 

 

Webmaster:  Max Staudinger 

 

Mikaela Kauppala har fungerat som klubbens sekreterare och Tony Eichholz som klubbens skattmästare. 

 

Klubbens egna båtar:  

Trissette (trissjolle) donation Erik Gummerus 

Trissandra (trissjolle) köpt år 1999 (säljare Hamberg) 

Ronja (Triss Giggen) donerad av Casimir och Christina de la Chapelle 2008 

Mårran (e-jolle) Martin Larssons donation år 1999 

Micki (e-jolle) köpt av Fredrik Herse 2000 

Playmate (snipe, mahogny, byggd av Ole Halén 1964) 

Sniff (optimistjolle) 

Spiff (optimistjolle). 

Namnlös optimistjolle (köpt i Sverige 2003) 

Namnlös optimistjolle 

Namnlös optimistjolle (köpt som ny 2017) 

Namnlös optimistjolle (köpt som ny 2017) 

Brig 450S gummibåt (köpt som ny 2019) 

 

Lånebåt: Orangegul Vator 12 ”BSK-båten, Vatorn” ägs av sterbhuset som vi hyr Skämmö Östergård av (båtens motor 

ägs dock av klubben) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 

 
S/y Kitty och s/y Xantus vid bryggan på Skämmö 


