Verksamhetsberättelse 2017
Styrelsen för Mollösunds Båtförening får härmed
avge verksamhetsberättelse för kalenderåret 2017.
MBF är en utpräglad sommarklubb med aktiviteter
huvudsakligen under fem sommarveckor. Stort fokus
ligger på segel- och sjövettskunskaper för barn och
yngre ungdomar men också att skapa socialt
umgänge över alla åldrar.

Medlemmar och medlemskap

Föreningen hade 203 (163) registrerade medlemmar
per den 31 december 2017. Av dessa medlemmar
utgör 117 barn och ungdomar som varit aktiva i
seglarskolan och Robinson under året.
Medlemsavgiften har varit 100:- per medlem.
Årsmötet 2017 beslutade att upphöra med
familjemedlemsavgift.
MBF är ansluten till Svenska Seglarförbundet (SSF)
och Västkustens Seglarförbund (VKSF).

Årsmöte

dagen arrangerade seglarskolan en sjörövaraktivitet
för de barn som ännu inte nått upp till ”Robinsonålder”.

Kappseglingar

Inga kappseglingar arrangerades under 2017.
Däremot fick MBF förfrågan att återigen arrangera
”Västkutsmästerskap” för Andungar 2018, vilket
styrelsen tackat ja till.

Infrastrukturprojekt

Styrelsens arbete med att sondera möjligheten att
anlägga ett jolledäck med lättillgänglig sjösättningsmöjlighet har fortsatt under året. Efter diskussion
med Lerviks samfällighetsförening har vi kommit
överens om att Lervik driver ärendet vidare som en
del i att utöka hamnanläggningen men att MBF
tecknar ett arrendeavtal med Lervik och bidrar till
finansieringen av utbyggnaden med hjälp av de
bidrag som MBF kan erhålla för anläggningsinvesteringar.

Årsmötet hölls den 9 juli. Följande förtroendevalda
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Dessutom har styrelsen adjungerat Nils Johansson
som ansvarig för seglarskolan.

Representation

Robinson-dagen 12 juli

Liksom tidigare år så blev Robinson fulltecknat med
72 deltagare. Dagen innan Robinson anordnade
Seglarskolan en kurskväll för kaptenerna. De fick
sedan dagen efter Robinson en frisk tur med Rib
Tours. Tack Kajsa Smith som planerade och
dirigerade Robinson på ett utomordentligt sätt.

Seglarskola

Seglarskolan arrangerades i samarbete med
SailingAcademy. Totalt deltog 57 (56) elever under
fem veckor i båttypen 2-krona. Under Robinson-

Under hösten har VKSFs klubbkonsulent Karin Knigge
(f.d. Almqvist) kontaktats för att få tips och
inspiration till hur MBF kan utveckla sin verksamhet.
Den första konkreta åtgärden är att MBF blir en
certifierad seglarskola enligt SSFs riktlinjer vilket ska
vara klart till säsongen 2018.
Nils Johansson representerade MBF på SSFs
konferens Seglarträffen i Solna i november. Johan
Westling deltog också som representant för en
annan klubb. Seglarträffen är den årliga
sammankomsten för erfarenhetsutbyte och
inspiration för segelklubbar och klassförbund.

Erhållna bidrag

För barn- och ungdomsaktiviteter under 2017 har
534 (2.432) kr beviljats i statligt LOK-stöd och som
erhållits under april 2018. Den utbetalningen
kommer att redovisas i 2018 års bokslut.
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