Verksamhetsplan för 2018
ÖFBH skall främja och samordna båtlivet i Östersund med omnejd. Klubben skall verka för
god sjösäkerhet, god miljö utbildning samt ett gott kamrat- och sjömanskap. ÖFBH Styrelse
kommer under verksamhetsåret 2018 fortsätta att utveckla och förbättra hamnarna för
nuvarande och kommande medlemmar och att se till att verksamheten bedrivs i enlighet med
föreningens ändamål.
Det finns fortfarande ett behov av att bygga ut hamnen i Östersund där det är flest köande
men försiktighet bör iakttagas då vi efter utbyggnaden i Frösö hamn fortsatt står med ett 30-tal
lediga platser trots en lång kölista. Styrelsen anser därför att klubben bör avvakta en
utbyggnad tills vi har de flesta platserna på Frösön uthyrda men utnyttja tiden att undersöka
vilka möjligheter som finns för en utbyggnad i Östersund.
Vi vill under 2018 däremot fortsätta vårt arbete med att satsa så mycket som möjligt på
upprustning av hamnarna då det är mycket som börjar bli slitet på grund av dess ålder för att
sedan stå redo att bygga ut när rätt tillfälle ges. Därför föreslår vi att under 2018 byta ut en av
bryggorna i Frösö hamn som är i mycket dåligt skick.
Nuvarande kanslifunktion hos A2 Revison är fortsatt av största vikt att ha för medlemmarna
och att styrelsen endast skall arbeta med styrelsefrågor. Tjänster beträffande nyckelhantering,
administration av platser och ekonomiredovisning skall fortsatt köpas in externt i samma
omfattning som tidigare.
Inför 2017 saknade vi en driftansvarig i Östersund och vi ser att kraven på miljöansvar ökar
iom. den dom som fastställdes i Mark- och miljööverdomstolen. Underhållet blir ofta mer
krävande och vi anser att arbeten ska köpas in och utföras av entreprenörer. Tidigare förslag
med att utse bryggvärdar bör utvecklas då det är något både driftansvariga och medlemmar
skulle kunna ha stor glädje av.
Styrelsen har under 2017 annat den lokala dykklubben Jämtdykarna för att inspektera
kättingar och förankringar på bryggor i Östersunds hamn och vi konstaterar att en hel del
kättingar och förankringar behöver bytas ut under de kommande åren. Motsvarande
inspektion bör även genomföras i Frösö hamn under 2018.
Vi räknar med cirka 580 betalande medlemmar under 2018 (i dagsläget 605) samt 450
förstahandskontrakt och 10 andrahandskontrakt (91% beläggning).
Intäktsmässigt ligger klubben nu i en bra nivå som medger större underhållsåtgärder på c:a
300.000 kr per år. Styrelsen föreslår därför oförändrade medlems- och båtplatsavgifter för
2018.
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