Verksamhetsberättelse 2019/20
Styrelsen för Mollösunds Båtförening får härmed
avge verksamhetsberättelse för verksamhetsåret
2019-01-01 – 2020-04-30.
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 183 (173) medlemmar per den 31
december 2019. Av dessa medlemmar utgör 130
barn och ungdomar som varit aktiva i seglarskolan
och Robinson under året.
Medlemsavgiften har varit 100:- per medlem.

Inköp av seglarskolebåtar

Föreningen köpte under våren 2019 fyra begagnade
segeljollar av typen Topper Omega av GKSS. De nya
båtarna skapar nya möjligheter för föreningens
medlemmar och seglarskolan.
Ett ”Welcome Party” ordnades under påskhelgen då
båtarna riggades och inspekterades. Varmkorv och
dricka serverades.

Seglarskola

Seglarskolan arrangerades för första gången i MBFs
regi 2019 efter överenskommelse med
SailingAcademy. Totalt deltog 60 (57) elever under
fem veckor. Nils Johansson kvarstod som
seglarskoleansvarig under året.

MBF är ansluten till Svenska Seglarförbundet (SSF)
och Västkustens Seglarförbund (VKSF).

Kappsegling

Årsmöte

Representation

Årsmötet hölls den 30 juni. Följande förtroendevalda
valdes:
Ordförande:
Sekreterare, v. ordf.:
Kassör:
Ledamot, seglarskoleansv.:
Styrelsesuppleant:
Revisor:
Revisorssuppleant:
Valberedning, sammank.:
Valberedning, ledamot:

Johan Westling
Johanna Torell
Magnus Torell
Nils Johansson
Birgitta Ihrfelt
Karin Gleerup
Anders Torell
Nils Bernhardsson
Tomas Skantze

Nils Johansson representerade MBF på SSFs
konferens Seglarträffen i Malmö i november.
Seglarträffen är den årliga sammankomsten för
erfarenhetsutbyte och inspiration för segelklubbar
och klassförbund.

Erhållna bidrag

MBF fick 44.250 kr i bidrag av SSF för inköp av
segelskolebåtarna, vilket motsvarande halva
inköpskostnaden. För barn- och ungdomsaktiviteter
under 2019 har 3.703 (3.479) kr beviljats i statligt
LOK-stöd.

Bortgång

Ändrat verksamhetsår

På årsmötet 2018 beslutades att ändra föreningens
verksamhetsår genom en stadgeändring. På
årsmötet 2019 gjordes det andra och sista beslutet.

Robinson-dagen

Ingen kappsegling arrangerades 2019.

På Robinson deltog 77 (64) barn. Dagen innan
Robinson anordnade Seglarskolan en kurskväll för
kaptenerna. De fick sedan dagen efter Robinson en
frisk tur med Rib Tours. Tack Kajsa och Susanna som
planerade och dirigerade Robinson 2019. Nyvalda
Robinson-generaler inför 2020 blev Louise
Gyllenswärd, Christina Niemelä Ström och Henrik
Fredriksson

Tyvärr gick vår medlem och valberedningssamankallande Nils Bernhardsson bort den 4 oktober 2019.
Nisse var en aktiv kölbåtsseglare och deltog bl.a.
både i flera 24-timmarsseglingar med sin Maxi 77
och som gast på Andunge-VM.
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