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Verksamhetsberättelse 2017 
 

Styrelsen har bestått av: 

 

Ordförande Anders Risberg 

Vice ordf. Kristian Thuresson 

Kassör  Camilla Ödmark 

Sekreterare Andreas Aronsson  

Ledamöter Helena Ringström 

Martin Lindberg  

 Peter Högström 

Suppleanter Robert Sporrong  

Per-Arne Håkansson 

 

FBK hade vid verksamhetsårets slut 151 betalande medlemmar. 

Klubben har haft 6 styrelsemöten och 3 medlemsmöten. 

 

Under våren 2017 har vi tagit bort den ansamling av stenar och massor som hindrat större 

båtar från att sjösätta vid lågvatten. Nu har vi drygt 2 meters djup vid normalvatten vid 

sjösättningsrampen. Vi har under sommaren och hösten även förberett och tagit upp tre 

sektioner av yttre flytbryggan för renovering. Trädäcken på dessa kommer att bytas samt alla 

bottenvikter och kättingar. Vid leverans av grus under hösten skadades tyvärr belysningen i 

hamnen. Återställning av den kommer att ske i närtid. 

 

Vad gäller klubbstugan kan vi nu se att uthyrningen ökat markant sedan renoveringen och den 

inbringade i år över 20 000 kr. Under året har vi fått byta ut diskmaskinen då den gamla gått 

sönder. 

 

Hamnen har bevakats nattetid av klubbens medlemmar och under sommaren har inga större 

stölder eller incidenter rapporterats. Det som rapporterats är en skada på bil som uppstått 

nattetid. Tidigare på året innan vaktgången påbörjades har vi haft skadegörelse på 

klubbstugan då flertalet fönster förstördes.  

 

Gröna ytor gruppen som etablerades under 2013 har skött gräsklippning och slyröjning under 

hela säsongen med mycket gott resultat.  

 

Därutöver har 3 arbetsdagar genomförts då vi för året i huvudsak gjort underhållsjobb i 

hamnen.  

 

Valborgsmässofirandet har traditionsenligt firats med körsång, lotteri och fikaförsäljning. 

Som vanligt samlar denna aktivitet flera hundra deltagare. Klass 6 vid Fagerviks skola har 

haft försäljning av fika samt fiskdamm.   

 

Klubben har också deltagit i och supportat Utsjöbryggornas förening likväl den 

samrådsförening som finns för Sundsvalls och Timrås båtklubbar. 
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SSRS-Sundsvall har under året erhållit båtplats för Fagerviksbesättningens jour- och 

övningsverksamhet. 

  

Styrelsen önskar alla ett Gott Nytt Båt-år 2018. 

 

 

 

 

 

…………………………………….  ……………………………………. 

Anders Risberg   Kristian Thuresson 

 

 

…………………………………….  …………………………………….. 

Camilla Ödmark   Andreas Aronsson 

 

 

…………………………………….  ……………………………………. 

Martin Lindberg    Peter Högström 

 

 

…………………………………….  …………………………………….. 

Helena Ringström    Robert Sporrong 

 

 

…………………………………….   

Per Arne Håkansson 

 


