Verksamhetsberättelse för Föreningen Träibatn 2017
Administration
Vid årsmötet den 6 februari 2017 valdes följande funktionärer:
Styrelse:




Ordförande: Roland Stenberg
Ledamöter: Kjell Arvidsson, Niklas Wickman (ledamöterna Peter Björkegren och Lennart
Magnusson kvarstår från föregående år)
Suppleanter: Sixten Johansson, Jan Karlsson

Revisorer:


Revisorer: Tullan Kalström, Thomas Gahm

Valberedning:


Ledamöter: Ola Arvidsson, Raymond Hejdström

Styrelsen konstituerade sig direkt efter årsmötet och fördelade funktioner enligt följande:





Vice ordförande: Jan Karlsson
Sekreterare: Niklas Wickman
Extern sekreterare: Lennart Magnusson
Kassör: Kjell Arvidsson

Under året har styrelsen genomfört åtta möten.

Motionen till förra årsmötet ”om ökad användarvänlighet för föreningens båtar” har lett till
uppmaningar till ökad kommunikation om något i en båt är felaktigt, alltför slitet eller trasigt.
Reparation och utbyte av durkar, översyn av skot och skotpunkter sker.

Aktiviteter
Aktiviteterna under 2017 har till stor del hållit den sedvanliga årsrytmen.
Kring årsskiftet 2016‐2017 skedde försäljningen av den almanacka, som iordningställdes under
senhösten 2016. Upplagan, 200 ex, visade sig vara lagom stor och såldes slut i samverkan mellan
bokhandlare och Träibatns medlemmar. Vi har fått många uppskattande ord om almanackan, varför
vi även framställt en almanacka i samma upplaga inför 2018.
Under vintersäsongen underhöll vi våra befintliga båtar på gängse sätt. Därtill gjordes vissa
slutjusteringar på Ran, föreningens nybyggda tremänning som sjösattes 2016. Även inleddes arbete
med att identifiera och anskaffa lämplig navigations‐ och säkerhetsutrustning till Ran med tanke
planerade seglingar under sommarsäsongen.
Nationaldagen den 6:e juni högtidlighölls, som traditionen bjuder, i form av Allmogebåtens dag i
Kovik. Med glädje bjöd vi även detta år gäster att uppleva båtarna under rodd och segel. Ett stort
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antal personer provseglade med Ran. Dagen avslutades med den traditionella uppvisnings‐
/tävlingsseglingen.
Sommarens gemensamma seglingsaktiviteter har givetvis varit centrerade kring måndagskvällarna.
Förutom att segla med de väl kända en‐ och tvåmänningarna, har även träningsseglande med Ran
pågått. Rans storlek leder till större betoning på rollerna befälhavare och navigatör och ställer större
krav på kommunikationen inom besättningen.
Västergarnsseglingen den 22 juli, som sammanfaller med Västergarns hembygdsdag, följdes dagen
efter av starten för Rans Gotland runt‐resa.
Rans resa var väl organiserad med tio dagsetapper och besättningsbyten med syfte att så många
medlemmar som möjligt skulle kunna delta i minst en etapp. Vädergudarna hade beslutat att pröva
våra förmågor, varför etappen, som gick norrut längs västra kusten i kraftiga nordliga vindar,
tvingades att avkortas något. De nordliga vindarna stod kvar tills man nådde Katthammarsvik,
varefter vinden vred på sydväst för återstoden av rundresan. Seglingen gick bra utan farliga tillbud.
I samband med höstterminens start fick vi besök av Klinteskolans årskurs 4 och Hemse folkhögskolas
allmänna linje. Elever och lärare deltog i rodd‐ och seglingsaktiviteter och olika resonemang om kust
och hav, fiske och miljöansvar. Det planerade besöket med idrottsgrupper från Visbygymnasiet blåste
dessvärre bort. Förhoppningen är att dessa elever kan besöka Träibatn under juni 2018.
Klubbmästerskapet var även detta år inriktat på en kombination av rodd, segling, beslagning och
förtöjning.
Förutom våra egna arrangemang har vi haft glädjen att besöka Katthammarsvik, Vändburg och Slite
för att delta i seglingar och visa upp oss.
Våra båtar har varit igång 145 gånger under sommarsäsongen. Det betyder att de spridit glädje även
vid andra tidpunkter än måndagskvällarna!
Som vanligt deltog Träibatn vid Klinte marknad (sista lördagen i september) och visade upp en båt.
40‐årsfirandet gick av stapeln i november. Ett flertal medlemmar hade arrangerat lokal, förtäring och
viss underhållning. Ungefär ett 40‐tal av medlemmarna och gäster från andra delar av Gotland
deltog.
Sist men inte minst vill vi framföra ett varmt tack till alla medlemmar vilkas engagemang möjliggjort
mängden av aktiviteter – inklusive almanacka och årsskrift – och ett lika varmt tack till våra sponsorer
som hjälpt till att finansiera verksamheten.
Med detta lägger vi år 2017 till handlingarna och riktar in oss på ett framgångsrikt 2018, som dock
inleddes med en beklaglig brand där föreningen förlorade ett påbörjat tvåmänningsbygge och vissa
inventarier.

/Roland Stenberg
ordförande

