Verksamhetsberättelse för Föreningen Träibatn 2019
Administration
Vid årsmötet den 4 februari 2019 valdes följande funktionärer:
Styrelse:




Ordförande: Roland Stenberg
Ledamöter: Kjell Arvidsson och Niklas Wickman valdes på två år. Konstaterades att Peter
Björkegren och Lennart Magnusson kvarstår från föregående år.
Suppleanter: Ylva Einarsson och Silke Martinen valdes på ett år.

Revision:


Revisorer: Thomas Gahm, Christer Winzell

Valberedning:


Ledamöter: Ola Arvidsson, Håkan Westberg

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.
Under året har ledamöterna Lennart Magnusson och Niklas Wickman avgått på egen begäran, varför
suppleanterna trätt in i deras ställe. Vi tackar dem för de uppgifter och bördor de burit för
föreningens administration. Frånsägelserna har också medfört att vi har haft en begränsad
sekretariatkapacitet under hösten.
Ekonomi – vi hänvisar till kassörens rapport.

Verksamheter
Verksamheterna under 2019 har till stor del hållit den sedvanliga årsrytmen.
Kring årsskiftet 2018‐2019 skedde försäljningen av den almanacka som iordningställdes under
senhösten 2018. Upplagan var lika stor som föregående år, 200 ex. Hösten 2019 färdigställdes
almanackan för 2020 och började säljas vid månadsskiftet november/december. Almanackorna har
rönt uppskattning. Försäljning sker i samverkan med bokhandlare och direkt till och via Träibatns
medlemmar.
Årsskriften, som under många år förtjänstfullt har redigerats av Tullan Kalström, har efterfrågats av
Almedalsbiblioteket. I och med Tullans bortgång har redaktionsuppdraget tillfälligt tagits över av
ordföranden.

Verksamhetsberättelse för Föreningen Träibatn 2019
Under våren bistod ett flertal medlemmar Jan Karlsson, Tofta, i att iordningställa hans verkstad. I och
med detta har vi åter fått förmånen att under hösten disponera två lokaler – denna verkstad och
lokalen i Sanda – för föreningens verksamheter. Föreningen uppskattar varmt möjligheterna.
Under vårvintern gjordes en utflykt till Östergarnslandet, vilket gav dels nya upplevelser, dels mer
kontakt med båtaktivister på den sidan av Gotland.
Det tidiga och vackra vårvädret tillät sommarsäsongen att börja tidigt. I och med detta var vi också
väl förberedda för årets Allmogebåtens dag, nationaldagsarrangemanget i Kovik, som innehöll de nu
välkända delarna: Fiskareföreningen höll hamnen i gott skick, Fiskerimuseet visade sina byggnader
och samlingar, Röda Korset (nytt sedan 2018) 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.
Deltagandet i midsommarseglingen i Katthammarsvik har varit positivt även detta år.
Sommarseglingarna på måndagar och seglingskurs vissa tisdagar i Västergarn har samlat många
medlemmar och många andra intresserade i aktiviteterna kring våra båtar. Kompetensen växer men
kapaciteten har varit i minsta laget ett flertal måndagar!
Västergarnsseglingen och Klubbmästerskapet genomfördes även detta år, det sistnämnda dock i
form av rodd och frågetävling eftersom det var vindstilla.
Sommarsäsongen avslutade i sedvanlig ordning med deltagandet i Klinte marknad, där vi i år visade
upp Lisa af Mölnor inför en uppskattande publik.
Hösten har främst ägnats åt fortsatt arbete med Bälla/Bälbåten i Tofta, parallellt med mast‐ och
annat rundhultsarbete på den platsen. I Sanda pågår reparationer av två privata båtar. Höstsäsongen
avslutades med ett medlemsmöte där man bland annat diskuterade sätt att nå ökad kontakt med det
gotländska kulturlivet och samverkan med andra likartade föreningar längs Gotlands kuster.
Projektet att nominera båtar i klinkteknik över hela det nordiska området att antas till UNESCO:s lista
över immateriella världsarv koordineras av en norsk förening och nu ligger bollen hos de nordiska
staternas kulturdepartment. 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 2019 till handlingarna och riktar in oss på ett framgångsrikt 2020!
För Träibatns styrelse
Roland Stenberg
ordförande

