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Styrelsen har under verksamhetsåret 2021 bestått av:  

Ordförande: Stefan Erixson  

Kassör: Bengt Hjalmarson  

Styrelseledamöter: Krister Sjöberg, Martin Larsson, Sven Brundin 

Styrelsesuppleanter: Göran Lago, Kaj Bengtzon 

Revisorer: Ulf Johansson, Lena Hammarstedt 

Revisorssuppleant: Håkan Fredriksson 

Under verksamhetsåret 2021 har styrelsen haft sju möten varav ett med kommittéerna 

inbjudna.  På grund av pandemin genomfördes årsmötet våren 2021 digitalt via Zoom. 

Klubben nyttjade RF Smålands lokaler i Jönköping för styrelse och teknik under 

årsmötet. 

Arbetsdagar har det som brukligt varit under vår och höst.  

Alla möten/arbetsdagar har ju påverkats av rådande pandemi, men genomförts på ett 

säkert och tillfredsställande sätt. 

 
Antal medlemmar i GBK per 2021-12-31 är 256 st.  
Av dessa medlemmar är 147 enskilt anslutna, 45 familjer och 109 familjeanslutna. Under 
2021 har klubben fått 21 nya medlemmar och 17 personer har lämnat. Medelåldern i 
klubben är 57 år. 
Medlemsavgift för 2021: 400Kr/år  
 
Medlemmarna i GBK har 166 st. båtar. (varav 8 av båtarna har VHF) 132 motorbåtar, 
31 segelbåtar, 1 motorseglare och 2 roddbåtar.  
 
GBK har under 2019 införskaffat två segelbåtar av typen 11Metre, en ribbåt och en 

arbetsbåt vilket inte finns med i statistiken ovan.  

Sjö-/torr-sättningsavgifter 2021:  

- Enl. Schema: 300 kr/gång - Utanför schema: 600 kr/gång  

- Obegränsat antal lyft: 1200 kr/år  

Mastkransavgift 2021: 50 kr/gång  

Obegränsat antal: 200 kr/år 
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-  

Nyttjande av iläggningsramp:  

- Medlem: 20 kr/gång 

- Icke medlem: 50 kr/gång  

- Obegränsat antal: 200 kr/år  

Gästhamnavgift: 160 kr/dygn 

 

Hamn och Anläggningar   

Arbetet med ytterligare ett mastskjul har påbörjades redan 2020 där den bärande 

stålkonstruktionen är färdig. Bygglov inlämnades i januari 2021 men svaret dröjde till maj 

månad. Lokala byggare var intresserade av att lämna offert; ett Jönköpingsföretag 

lämnade en offert på 115 000 kr vilket styrelsen avböjde. Förhoppningsvis kan vi lösa 

arbetet med egna medlemmar under första halvåret 2022. Det nya stället kommer under 

att läggas parallellt med befintligt för bättre förvaring av medlemmars utrustning. 

Det har städats undan div. skrot från grusplanen vid reningsverket. 

En reparation av golvet i klubbstugan har utförts. Det har också säkrats upp till 20 amp.s 

huvudsökring i el centralen p.g.a att vi vissa tillfällen har det varit ett problem med att 

säkringarna inte håller.  

Det har ägt rum en urkoppling/skrotning av frysboxar i fiskestugan  

Kommittéer 

Aktivitetskommittén  

Har med den äran stått för mat och kaffe vid arbetsdagarna 

 

Fiskekommittén. 

Årets rödings tävling blev inställd p.g.a att väderleksrapporten utlovade kraftiga vindar 

och där av ett svagt intresse. Kommittén hoppas på bättre uppslutning kommande år, 

och det är på skepparmötet tävlingsdagen som det avgörs om ev. tävlingen ska ställas in 

eller inte.  
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Seglingskommittén.  

Verksamhetsberättelse Seglingskommittén 2021 

Seglingskommittén i GBK arbetar för att främja seglingsaktiviteter som bl.a. ungdomsaktiviteter, 

provapåseglingar och kappseglingar i Gränna Båtklubbs regi. 

Vi samarbetar med de andra klubbarna i södra Vättern för att öka intresset för segling. 

Varje år arrangeras vår lokala kappsegling Grevskapsregattan, en omtyckt familjekappsegling 

mellan Gränna och Visingsö. 

Klubben har också under tidigare år samarbetat med Klassförbundet Svenska 11:MOD. 

Genomförda aktiviteter 2021 

Under 2021 liksom under 2020 ordnades inga samarrangemang mellan båtklubbar i södra 

Vättern, detta p. g. a. direktiv i samband med Corona pandemin. 

Under sommaren har framförallt Bengt B, Fredrik M och Caj B kört provapåsegling med våra 

11.or, de har då tagit med olika besättningar som fått känna på olika väderlägen på vår härliga 

segelarena. Här får man förutom att umgås med andra klubbmedlemmar, information om 

kappseglingsregler, vilka tåtar man ska dra i när det piper i eller vikten av att vara stilla i båten för 

att hålla fart även när det är kav lugnt på sjön. 

Vi har även deltagit med en 11.a på Sveduddens årliga kappsegling, Baskarp Race, vilket 2021 

bjöd på åskväder med medföljande ”väldigt” hårda vindar.  

Grevskapsregattan 21/8 (Alltid 3.e helgen i augusti för att dra nytta av andra lokala 

arrangemang såsom Bluegrassfestival och även Tornerspelet på Visingsö vilket tyvärr inte blev 

av 2021 

Detta är vår lokala regatta med gästande båtar från Hjo SS i norr till Jönköping SS i söder där vi 

även har med deltagare från grannen i öster, Sommen. 

2021 hade vi 10 startande båtar på linjen. 

Segrare i stora klassen och även totalsegrare 2021. Håkan Larsson Domsand, med sin First 

40.7 

Segrare i lilla klassen. Sten-Åke Burenby, Sommen SS 707 (2.a totalt) 

Klubbmästare. Peter Sandén, Basic 37 (4.a totalt) 

Mycket fina priser där framförallt Bengt B lagt ner ett stort arbete med att bearbeta lokala butiker. 

Sponsorerna Pelle P, Elektro-Pär och Sharkbite, har i år bidragit till vårt prisbord. 
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L-E Lindh och Peter B skötte ”landtjänsten” under seglingen tillsammans med fru Brundin. 

Ungdomsverksamheten har under året legat nere på grund av smittläget i spåren av covid-19.  

 

 

 

Gränna 2022-02-24 

 

____________________________________ 

Stefan Erixson 

ordförande 

 


