Verksamhetsberättelse för Föreningen Träibatn 2018
Administration
Vid årsmötet den 5 februari 2018 valdes följande funktionärer:
Styrelse:




Ordförande: Roland Stenberg
Ledamöter: Peter Björkegren och Lennart Magnusson valdes på två år (ledamöterna Kjell
Arvidsson och Niklas Wickman kvarstår från föregående år).
Suppleanter: Sixten Johansson, Silke Martinen

Revision:


Revisorer: Thomas Gahm, Christer Winzell

Valberedning:


Ledamöter: Ola Arvidsson, Raymond Hejdström

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





Vice ordförande: Peter Björkegren
Sekreterare: Niklas Wickman
Sponsringsansvarig: Lennart Magnusson
Kassör: Kjell Arvidsson

Under året har styrelsen genomfört sju möten.
Förslagen till förra årsmötet om anskaffande av verktyg till arbetsplatserna har lett till att verktyg och
maskiner finns i både Sanda och Tofta.

Verksamheter
Verksamheterna under 2018 har till stor del hållit den sedvanliga årsrytmen.
Kring årsskiftet 2017‐2018 skedde försäljningen av den almanacka som iordningställdes under
senhösten 2017. Upplagan var lika stor som föregående år, 200 ex. Den visade sig vara lagom stor
och alla almanackor såldes slut i samverkan mellan bokhandlare och Träibatns medlemmar samt vid
Allmogebåtens dag den 6:e juni. Vi har tagit emot många uppskattande ord om årets almanacka.
Branden på nyåret, som helt förstörde Jan Karlssons verkstad i Tofta, betydde omfattande förluster
och svårigheter för honom och för andra medlemmar samt i mindre grad för föreningen. Vi förlorade
en båt, ”Loket”, som vi hade avsett att göra i ordning. Verkstaden är nu återuppbyggd och flera
medlemmar i Träibatn har bistått ägaren med olika arbetsuppgifter i samband med detta.
Vintersäsongen ägnades åt olika renoveringsarbeten och årtillverkning i Sanda. Vi ombads också att
under våren sy en omgång segel till Amiralen, en nära 100‐årig tvåmänning, för hembygdsföreningen
Östergarn/Gammelgarn. Den föreningen har nu två båtar med nya segel från oss.

Verksamhetsberättelse för Föreningen Träibatn 2018
Det tidiga och vackra vårvädret bjöd sommarsäsongen att börja tidigt. Kontakten med Klinteskolan
och dess ungdomar fortsatte också i år. Den 1:a juni hade vi besök av storbarnsfritidsgruppen och
eleverna deltog i blandade aktiviteter.
Vi var också väl förberedda för årets Allmogebåtens dag, nationaldagsarrangemanget i Kovik, som
innehöll de nu välkända delarna: Fiskareföreningen höll hamnen i gott skick, Fiskerimuséet visade
sina byggnader och samlingar, Röda Korset (nytt för i år) ordnade med servering och vi stod för
underhållning på kajen, segling med gäster och den avslutande uppvisnings‐/tävlingsseglingen.
Vi har också deltagit i hamndagar i Vändburg och i Djupvik, aktiviteter som bör kunna leda till
växande intresse för allmogesegling även på andra ställen och ge förutsättningar för vidare utbyten.
Sommarseglingarna på måndagar och seglingskurs vissa tisdagar i Västergarn har samlat många
medlemmar och andra intresserade kring aktiviteterna kring våra båtar. Kompetensen växer.
Ett spännande besök av Hallwylska gotlandsfondens styrelse skedde under sensommaren. Segling
med Ran var på programmet men vi fick också ta ut Langhalu, eftersom alla medlemmar ville segla.
Västergarnsseglingen och Klubbmästerskapet genomfördes även detta år.
Under sommaren har flera av våra båtar varit på utflykter till olika delar av Gotland, främst nordöstra
delen och Fårö runt. Vi har deltagit i midsommarseglingen i Katthammarsvik.
Ett österrikiskt filmbolag, Mischief films, kontaktade oss för att göra ett större inslag i en film med
traditionell gotländsk kultur. Ran seglades och fick representera en modernare uppföljning av
vikingatidens båtar. Om allt går i lås kommer filmen att visas i ett antal central‐ och västeuropeiska
länder under 2019.
Sommarsäsongen avslutade i sedvanlig ordning med deltagandet i Klinte marknad, där i år två båtar
visades upp.
Höstperioden har handlat om sedvanligt småfixande och inrymde studiebesök till båtbyggarlinjen vid
Skeppsholmens folkhögskola. Några av medlemmarna har varit djupt engagerade i framställningen av
Träibatns årsskrift som på ett förnämligt sätt vuxit till i omfång från år till år. Almanackan för år 2019,
också ett omfattande arbete, var färdig för distribution redan i november.
Ett annorlunda projekt har varit ett samnordiskt nomineringsarbete med syfte att få traditionen att
bygga båtar i klinkteknik över hela det nordiska området att antas till UNESCO:s lista över
immateriella världsarv. Projektet går sakta framåt och föreläggs de olika ländernas regeringar under
våren 2019. Träibatn deltar i projektet som en lokal och stödjande kulturförening.
Sist men inte minst vill vi framföra ett varmt tack till alla medlemmar vilkas engagemang möjliggjort
mängden av aktiviteter och ett lika varmt tack till våra sponsorer som hjälpt till att finansiera
verksamheten.
Med detta lägger vi år 2018 till handlingarna och riktar in oss på ett framgångsrikt 2019!
För Träibatns styrelse
Roland Stenberg
ordförande

