Verksamhetsplan 2022
Styrelse- Kansli- Ekonomi- Arbete under 2022
Återigen går styrelsen in i säsongen fylld med energi över att det ser ljust ut med våra planer att få bygga ut
befintlig hamn i Östersund. Det lär kanske dröja tills sommaren 2023 innan allt står klart men det innebär
bara att styrelsen får möjlighet at arbeta vidare för att hålla kostnaderna nere och hitta alternativa lösningar
Vi kommer att komplettera bygghandlingar och arbeta vidare med offerter och utförandefrågor likt det
gångna året. I den närmaste framtiden kommer byggloven för bensinmack och utbyggnad av piren att
inlämnas.
Arbetet med att få ett strömlinjeformat kansli med moderna funktioner fortsätter framåt. Vi kommer att köra
igång vårt nya mailsystem under våren och hoppas på ett smidigt förfarande med ny lagringsplatform samt
inom kort en modernare webplats. Arbetet kommer att innebära att medlemmar i framtiden kommer att
godkänna sina kontrakt via bank-id.
Innan vår mail kraschade i somras så upplevde vi att styrelsen fick en bättre kontakt med medlemmarna än
man haft tidigare då kansliet låg via A2. Detta är något vi skall arbeta vidare på. Då A2 had ehand om
kansliet var det många frågor som förblev obesvarade då närheten till styrelsen var för stor. Nu med det nya
kansliet så hamnar samtliga mail, förfrågningar och samtal hos föreningen direkt.
Båtplatser, Tillsättning , och Web
I år blir fokus återigen på hamnarna och driften. Vi har budgeterat med ett utökat underhåll av hamnarna och
kommer under våren/sommaren att fokusera på ”småproblem”. Föreningen kommer att sätta upp en brevlåda
i varje hamn där medlemmarna kan lämna noteringar på brister och behov i hamnarna. Tanken är att få till
de befintliga anläggningarna perfekta innan en utbyggnad av Östersundshamn startar.
Underhåll
En ny brygga till brygga 9 på Frösön kommer att införskaffas då det var hopplöst att försöka laga den som
knäcktes av förra årets islossning.
Diskussioner pågår huruvida vi kan förlänga brygga 1 (piren) på Frösön med ytterligare en vågbrytande
brygga för att skona båtägarna på brygga 8 och 9 där kraftiga vågor går in i hamnen pga. avsaknaden av
skydd.
Vi kommer även lägga lite krut på att få tydlig information i hamnarna om hur våra egna svallvågor
påverkar andra båtar vid in och utfart i hamnarna.
Förra året införskaffades ca 50 brandsläckare som placerades ut på våra bryggor utöver detta kommer länsar
att placeras ut i är. Detta är ett steg i att vara mer rädd om vår omgivning. Information om hur länsarna skall
användas kommer under vår/sommar.

Utvecklingen nästa steg
Kommunen har givit Kultur och fritidsnämnden i upopdrag att skicka ut en enkät om behovet och
möjligheterna i Östersunds småbåtshamn. Detta är ett ganska stort steg i utvecklingen och vi ser fram emot
resultatet.
Vidare fortsätter arbetet med att utveckla hamnen, förutom det bygglov som lämnats in kommer ytterligare 2
bygglov att lämnas till kommunen under vår/sommar 2022, Den ena angående bensinmack och den andra
angående en förlängning av piren i Östersund. Arbete med offertförfrågningar kring detta kommer pågå
under året
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