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Grdnna Bitklubb, Verksamhetsplan Ar 2023

Syftet med verksamhetsplanen Er att:

r Skapa stabilitet och strukur i klubbens utveckling.
. Spegla verksamhetens behov.
o Prioritera klubbens arbete och vidareutveckla verksamheten.
. Genom tydliga mal ge mdjlighet till uppfdljning f6r styrelse och kommitt6er.
o Verksamhetsplanen skall spegla budgeten och aft medel anvends som planerat

Samtliga medlemmar skall ges mdjlighet att vara med och pAverka klubbens utveckling och
verksamhet. Det er kommitt6erna genom sammankallande som har ansvar for
genomfdrandet av verksamhetsplanen och att den 6rligen revideras men det er styrelsen
som bar det yttersta ansvaret fdr att verksamhetsplanen revideras, faststalls av Arsmdtet och
foljs upp under verksamhetsAret.

Verksamhetsplanen ska revideras edigen med start i augusti och klar senast 31/12.

Allmant och gemensamt
Ansvar Styrelsen

Arsm6te viren 2023: sdndagen den 19/3

Klubbhuset Granna hamn kl 16.00

Revision, Arsrapport och budget Kassdr feb
Verksam hetsberdttelse Sekr. feb

Sekr decVerksamhetsplan kommande er
Sekr feb Senast 20l2Distribuera 6rsmoteshandlingar

Uppdatera Jkpq. foreninqsportal Kassdr april
Kassor l6pandeUppdatera medlemsregister BAS

Uppdatera medlemsregister ldrott
online

Kassor lopande

Aktivitet Ansvariq Klart Anm



2023-02-21,

Seglingskommift6ns verksamhetsplan enligt bilaga 1

Ungdomssatsningen
Ansvar Seglingskommitt6n

Seglingsverksamheten
Ansvar Seglingskommitt6n

Fiske
Ansvar Fiskekommitt6n
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Seqlinq med scouterna Seqlinqskommitt6n
Seqlinqskommitt6nSegling med GAIS idrottsskola
Seglingskommitt6n Ndrvarolistor med

personnummer
Seglarskola fOr ungdomar

Deltagare
rapporteras i

ldirqrupper

Seglingskommitt6n

Anmal narvaro ldrott online Seglingskommitt6n l6pande
Skapa kommunfil IOL Kassdr

Navigationskurs "Forarbevis" Seqlinqskommitt6n mars Start 12l1
Kursverksamhet "Segla kolbat" Seglingskommitt6n april
lordningsstallande av Ribb o 1 1:or Faddrar f6r

respeKive b6t
april Faddrar utses

internt i

kommitt6n
Grevskapsregattan Seqlinqskommitt6n auq
Prova p6 seglingar Seglingskommitten Jun - sept
Upptagning Ribbo 11:or Faddrar fdr

respektive bit
okt Faddrar utses

internt i

kommitt6n

Klart Anm
Rodingtavlingen KM. 29 Juli allt. 5 Aug. Fiskekommitt6n aug Rapportera antal

bitar och
personer, namn
pA vinnare

Ev. en grand slam tavling i ver Fiskekommitt6n Samma som ovan

Aktivitet Ansvariq Klart Anm

Seglartraffar med intresserade
medlemmar

Aktivitet Ansvario Klart Anm

L6 19i8

Aktivitet Ansvariq

t
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Gasthamnsverksamheten
Ansvar Gasthamnsansvariga

Byggnader och Bryggor
Ansvar Bygg- och Bryggkommitten

Arbetsdagar under 2023: lordagar 1514, 1315 och 14l10

Sj<isdftnings- och mastkran
Ansvariga Krankommitt6n

Ordinarie sjdsattningar under 2023: l6rdagar 2214,2914 och 615

Ordinarie torrsefiningar under 2023: l6rdagar 23/9, 30/9 och 7/10
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Skapa pin-koder gasthamn B Hialmarson april
Gdr klart med R6keriet om hantering av
qasthamnsverksamheten

april

Gdr klart f6rdelninq qdsthamnsvirdar april
Instruktioner gasthamnsvardar april
SekerstZill bokningssystem webben april KontaK m Henrik

Berggren

Oversyn underhAll av byggnader Osten
Johansson

april

Peter Sand6n aprilOversyn av bryggor o bommar
lnkoppling av vatten o septistation Osten

Johansson
april

april och
sept.

septUppf6rande av nytt mastskiul P Sand6n

Ansvadg Klart
Besiktning av traverskran P Boestad april
Trdff med kranforare, instruKioner P Boestad april
Fordela 2 kranforare per ord. sjosettn. P Boestad 1 5 april
F6rdela 2 kranf6rare per ord. torrsettn. P Boestad 1 5 sept.
Faktureringsunderlag Kassoren Lopande kontroll

och hiimtning

Aktivitet Ansvariq Klart Anm

Aktivitet Ansvariq Klart Anm

Planera och leda verksamheten vid
arbetsdagar

Peter Sand6n
Osten
Johansson

Aktivitet Anm
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Aktivitetskommift6n
Kommitt6n ansvarar f6r aft anangera trevliga fester for att framja gemenskap och samvaro
Kommitt6n bistAr Sven verksamheten vid arbetsdagar

Hemsida
Ansvarig Henrik Berggren.
Sekreteraren 5r styrelsens kontaktperson

Styrelsen G a bAtklubb

Gm

Stefan Erixson

ordfdrande

Arsm6te mars
Arbetsdaqar

Aktivitetskommitt6n Dec. Ev. pAverkan av
restriktioner

Ansvarig Klart
Rensning och aktualisering infOr aret Henrik Berqqren april
Lopande uppdatering

Aktivitet Ansvariq Klart Anm

Se ovan
Gl6ggmingel

AnmAktivitet

Henrik Berggren Sekreteraren
tillser att Henrik fAr
tillgeng till adekvat
information

I



Bilaga 1

Verksamhetsplan ftir seglingskommitt6,n 2023

Under januari och februari kommer utbildning i ftirarintyg hillas. Alla inbjuds att vara med di
utbildningen giiller ftir alla bittlper. Utbildningen iir i grunden webbaserad ftir individuellt
genomftirande men kommer att hillas i liirgrupper i klubbens lokaler ftir battre mdjlighet til1

diskussion och utbl.te av erfarenheter. Seglingskommittdn bidrar med liirgruppsledare. 7 tillftillen e

2,5 timmar kviillstid beriiknas i nul2iget men skulle deltagare efterfriga ytterligme
utbildningstillftille finns beredskap ftir detta. F6r den som efter avslutad kurs vill avliigga prov
kommer seglingskommitt6n hjiilpa till med att boka en provftiriittare.

I marc startax en teoretisk utbildning i att segla k61bit. Utbildningen ber?iknas hilla pi rurder hela
mars och vid behov pigi fram till sjdsiittningen i april. Utbildningen kommer att genomftjras i
klubbens lokaler en kviill i veckan.

I sambard med sjdsiittning av klubbens 11 :or vilka utgdr plattformen ftir utbildningsverksamheten
startar seglarskolan. Det finns sedan2022 ett antal deltagare som visat fortsatt intresse fiir segling
och dessa jiimte dvriga intresserade kommer att bjudas in ftir att vara med i arbetet fr6n bdrjan, dvs
liira sig rutiner kring kranar och mastning. Diirefter kommer seglarskola h6llas en kv2ill i veckan
fram till torrstittningen i slutet av oktober med uppehill under juli. Erfarenheter ftfln 2022 visar pb
ett stort intresse ftir segling i Alder 30-50 Ar men vi vill fortsattjobba fiir att fler ungdomar kommer.
Verksamheten kommer som tidigare behdva vara flexibel och anpassas efter deltagamas
fdrkunskaper och kunskapsutveckling. MAlet iir att vi g<ir det tillsammans oavsett 6lder eller tidigare
erfarenheter.

Likl ftiregiende Ar planeras en Grevskapsregatta 3:e ldrdagen i augusti.

Seglingskommitt 6n, Grdmla 2022 - I 2 - 1 6

Fredrik Meyer


