Verksamhetsplan 2021
Styrelse- Kansli- Ekonomi- Arbete under 2021
Styrelsen går in i säsongen fylld med energi över att det ser ljust ut med våra planer att få
bygga ut befintlig hamn i Östersund. Vi kommer att komplettera bygghandlingar och arbeta
vidare med offerter och utförandefrågor.
Vidare mötet med SSS och jolleföreningen samt SSRS är inplanerade i närtid för att kunna
klarlägag behovet och vilka mervärden vi kan få fram.
Kultur och fritidsnämnden ha tagit beslut och givit förvaltningen i uppdrag att utreda
arrendefrågor och ägande frågor med Öfbh och vi ser positivt på att ett nytt arrendeavtal mest
troligt kommer att upprättas.
Vi har under senaste månaden tagit över både kansli och ekonomi i egen drift då A2 revision
valde att avsäga sig uppdraget.
Arbetet med kansli har lagts på ordföranden och en extern resurs har tagits in på ekonomin och
bokföring. Övergången har naturligtvis varit lite knackig men vi hoppas att det skall ge oss en
närmare kontakt med våra medlemmar när vi har fått lite fena på de system som används.
Inför i år har styrelsen budgeterat dels med ett större underhåll samt lite annat som underlättar
driften av hamnarna.
Båtplatser, Tillsättning , och Web
I år blir fokus på hamnarna och driften. Eftersom vi förhoppningsvis kommer kunna bygga ut
hamnen nästa år vill vi vara beredd på detta genom att se till att hamnarna vi har idag är justa.
Vi kommer lägga ganska mycket krut på det stora problemet med fåglar och fågelskit.
Tilldelningarna är i full gång och det ser ut att kunna bli rekord på antal sökande till de få
platser vi har lediga.
Vi har lagt till nya rutiner på styrelsemöten och kommer från och med nu att diskutera vår
webplats som en egen punkt på varje möte.
Underhåll
Vi har inget behov av några större reparationer inför denna sommaren. Förutom på Frösön där
två bryggor av trä knäckts men det är inte en stor kostnad. Vi vill också passa på att poängtera
att underhållsbudgeten har hållits på en lägre nivå de senaste 2 åren i avvaktan på hur frågan
om ett nytt arrendeavtal faller sig.

Utvecklingen nästa steg
Om årsmötet samtycker så är nästa steg i arbetet med utvecklingen av Östersunds hamn att
lämna in en bygglovsansökan för en byggnad. Vi har en idé om att samtliga föreningar etc med
anknytning till vattnet borde få finnas under ett och samma tak.
En annan stor del i arbetet är att börja jobba med finansieringen av ombyggnationen Styrelsens
ambition är att inga båtplatsavgifter skall höjas, i vart fall inte pga. utvecklingskostnader. Vi
kommer även att skicka ut en enkät till samtliga medlemmar där vi gör en sammanställning av
medlemmarnas ställningstagande i utvecklingsfrågan.
Andra saker som kommer hanteras under årets gång är tex frågor kring drift av en framtida
bensinmack, drift av gästhamn, samarbete med turistbyrå, placering av båtuthyrning, lite
uppdateringar av hamnreglementet och hyreskontrakt.
Vi kommer även att skicka in en separat ansökan om en sjömack.
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