
Årsberättelse för Facilklubbens verksamhet 2020  

Styrelsen 

Styrelsen har under året haft två protokollförda sammanträden. Styrelsen har under året haft 

följande sammansättning: 

Ordförande     Ellert Örnesved 

Vice ordförande    Martin Jättner 

Sekreterare     Lasse Bergman 

Kassör     Christin Comstedt 

Ledamot      Nils-Åke Nyström 

Ledamot     Raphael Svanberg 

Ledamot, suppleant    Rune Olsson 

Ledamot, suppleant    Peter Sigg 

Revisor      Louise Bergman 

Revisor, suppleant    Gunnel Olsson 

Webbmaster, adjungerande     Lars Klasén 

 

Medlemmar 

Medlemsregistret för 2020 innehåller 60 betalande medlemmar. 

Årsmötet för verksamhetsåret 2019 

Årsmötesförhandlingar ägde rum den 28 november 2019 i Östertälje Båtklubbs lokal i 

Östertälje, Södertälje.  

Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar fick medlemmarna och inbjudna ÖBK-are lyssna till 

skribenten Bengt Jörnstedts berättelser om spännande upplevelser från sitt aktiva seglarliv. 

Som avrundning fortsatte vi medlemmar med firandet av vårt 40-årsjubileum. 

Klubbträffar 2020 

På grund av Corona epidemin har inga gemensamma aktiviteter genomförts under året.  

Klubbtidningen Facilbladet 2020 

Under verksamhetsåret har två nummer av Facilbladet skickats ut till medlemmarna.  

Facilbladen har som vanligt innehållit olika tekniska tips samt aktuell information, inlägg och 

andra bidrag från klubbmedlemmar och externa skribenter samt Marknaden och annonser från 

leverantörer.  

• Hemsidan www.facilklubben.se   -vår levande hemsida. 

• Varför heter det så?  - Många namn i Stockholms skärgård på öar och orter. 

• Uppstyvning av kölsvinet  

http://www.facilklubben.se-/


• 2020- års nyheter från Hydrographica    

• Semestersegling till Danmark 

• Hur skall jag använda backstagen? 

• Hur man enklare kan avlägsna gamla snobbränder 

• Inför vintern – olika åtgärder 

• Billig gippbroms/preventer 

• Hallberg – Rassy – framgångssagan nu som bok 

• Förbättringar på Sinkadus våren 2020 

• Smart fenderupphängning och hantering 

• En segling i Mälaren – några iakttagelser 

• Munkö – en sjömätares nostalgitripp 

 

 

Facilbåtar och utrustning har varit utannonserade under rubriken Marknad, Säljes. 

Ett flertal annonser, 11 st, från leverantörer har förekommit i dessa två nummer.  

Vimpel och dekal 

Vimplar och dekaler har beställts av medlemmar via mejl/telefon från sekreteraren. 

Facilklubbens hemsida 

Facilklubbens hemsida www.facilklubben.se har fungerat väl under året. 

Bildgalleriet har blivit populärt. Där är fritt fram för klubbens medlemmar att bidra med 

Facilbilder, båtar och besättningar i olika scenarier.  

Facilklubben på Facebook  

Facilklubben finns på Facebook, Facebook.com/facilklubben.  

 

Södertälje den 10 november 2020 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


