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Verksamhetsberättelse 2016
Styrelsen har bestått av:
Ordförande
Vice ordf.
Kassör
Sekreterare
Ledamöter

Anders Risberg
Kristian Thuresson
Camilla Ödmark
Andreas Aronsson
Helena Ringström
Martin Lindberg
Peter Högström
Suppleanter Robert Sporrong
Per-Arne Håkansson
FBK hade vid verksamhetsårets slut 159 betalande medlemmar.
Klubben har haft 6 styrelsemöten och 3 medlemsmöten.

Under våren 2016 har samtliga y-bommar på isbryggan (bryggan närmast vaktstugan)
omlackerats och fått nya bojar. Därmed har vi fräscha bojar på samtliga bryggor. Kommande
år kan målning behöva göras av y-bommarna på piren. Ett stort arbete har också genomförts
på klubbstugan där vi bytt både yttertak, altantak och fönster. Vid bytet av taket upptäcktes en
stor skada vilket medförde att 5 takstolar med tillhörande takrote fick bytas ut. Takbytet
kunde göras i år tack vare att vi fick ett föreningsbidrag på 90 000 kr från Timrå kommun.
Inne i klubbstugan har vi också fått nya stolar. Stolarna som var obetydligt begagnade har vi
fått till skänks av Telia i Sundsvall. Pirgrinden har också byggts om och har fått en inbyggd
dörr med samma låssystem som vi har till bommen och klubbstugan.
Hamnen har bevakats nattetid av klubbens medlemmar och under sommaren har inga större
stölder eller incidenter rapporterats.
Gröna ytor gruppen som etablerades under 2013 har skött gräsklippning och slyröjning under
hela säsongen med mycket gott resultat.
Därutöver har 4 arbetsdagar genomförts då vi för året i huvudsak gjort underhållsjobb i
hamnen. Vi har också förbättrat arbetsmallarna för varje arbetsdag där årligt återkommande
arbeten samsas med specifika för en arbetsdag.
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.
Under mars har vi även haft vår årliga pimpeltävling på isen utanför hamnen. Även i år med
40-50-talet deltagare.
Klubben har också deltagit i och supportat Utsjöbryggornas förening likväl den
samrådsförening som finns för Sundsvalls och Timrås båtklubbar.
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2.4-flottiljen har genomfört en serie med cupdeltävlingar denna säsong. Därutöver har några
av medlemmarna deltagit i de nationella rankingseglingarna, SM samt VM.
SSRS-Sundsvall har under året erhållit båtplats för Fagerviksbesättningens jour- och
övningsverksamhet var 4:e vecka.
Styrelsen önskar alla ett Gott Nytt Båt-år 2017.
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