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      Verksamhetsberättelse för Svinninge Marina Klubb år 2021 
 
Styrelsen, som valdes vid ordinarie årsmöte, genom poströstningsförfarande, den 27 april 2021, har bestått av följande: 
 
Jan Grenler   Ordförande 
Jovan Vujic   Kassör   
Wilfred Simonsen  Ledamot och sekreterare 
Rolf Hjelte   Ledamot och Öfogde 
Stefan Högberg  Ledamot och klubbmästare 
Monica Furulid  Ledamot och webbansvarig 
Ingvar Levin   Styrelsesuppleant 
Marie Nordlander  Revisor 
Lasse Persson   Revisorssuppleant 
 
Valberedning, som valdes samtidigt har bestått av följande: 
Hans Nordlander  Valberedning 
Linn Bentley   Valberedning, sammankallande  
 
Årsmöte 2021. 
- Årsmötet genomfördes med ett problemfritt poströstningsförfarande och med stort deltagande.  
- Utöver årsmöte och konstituerande möte, har styrelsen under verksamhetsåret haft 8st. protokollförda telefon och 
  videomöten, utöver regelbundna kontakter per telefon och e-mail. 
- Delar av styrelsen har också haft informationsutbyte med Svinninge Marina och fysiskt möte med Sandöarnas markägare. 
 
Ytterligare ett år har gått där verksamheten på och runt Sandöarna har påverkats av den pågående Corona pandemin. Återigen har  
vi sett oss tvungna att avstå från organiserade arrangemang som arbetshelger, midsommarfirande, kräftskiva och medlemsmöten. 
Som under 2020 har dock detta inte hindrat medlemmar och familjer att på eget initiativ träffas i ”tillåtna” grupper och beträffande 
uteblivna arbetshelger har mycket arbete utförts på eget initiativ under hela båtsäsongen. Arbetsuppgifter som behövdes utföras på 
frivillig basis har funnits på anslagstavlan och på klubbens Facebook-sida. Verktyg och material har funnits tillgängliga. 
Säsongen 2021 blev historiskt där antalet ö besökare har slagit rekord. Propagandaväder bidragande orsak, och där många väljer att 
stanna i Sverige under pågående pandemin och restriktioner. Med tanke på det stora besöksantalet från tidigare säsonger känns 
beslutet 2020 att begränsa medlemsantalet till 600 rätt. 
Som tidigare år slutar ett antal medlemmar då de flyttar eller säljer sin båt, men SMK och Sandön har varit och är attraktivt 
och vi har haft en lång kölista. Klubben hade vid utgången av 2021, uppnått sin maxgräns, 600 medlemmar. 
 
Medlemmarnas båtstorlek fortsätter att öka, så också intresset för långsidesförtöjning, och den nya L-bryggan som nu har 
färdiginstallerade elstolpar har kommit till stor nytta. Räddningsstegar har installerats på övriga bryggor och en badtrappa. 
Bastubadandet och vedklyven går för fullt, nya aggregat installerade i båda land och flottbastu, och båda blir nu bokningsbara. 
Nytt vedförråd har byggts intill bastuflotten och ett virkesförråd har byggts intill verktygscontainern. 
Klubbhuset är i stort sett klart, kök installerad med micro, spis med ugn, kyl och frys, tillgänglig för alla medlemmar. 
Klippblocket intill klubbhuset har nu sprängts bort med snigeldynamit och lämnat plats för framtida trall runt klubbhuset. 
Synpunkter från medlemmar som saknar möjligheten att göra upp eld på kvällen med utsikt över vattnet har nu fått en 
bänkmöbel med grill/eldstad installerad vid strandkanten. Jollebryggan har fått ny landgång och bryggan förstärkt. 
Den bokningsbara stugan, Stallet, fortfarande populär och utnyttjas regelbundet. 
Glassförsäljningen stor succé för barn som för vuxna och ibland för besökare från andra öar. Klubben har även bjudit in 
Pizzabåten som serverade kvalitetspizzor och som lockade till sig medlemmar så hamnen var fullbelagd. 
 
Antalet besökare fortsätter att öka på Sandöarna och det är sällsynt att man ligger ensam i hamnen. Flera familjer med barn 
utnyttjar Sandön med dess unika natur med badstränder och promenadmöjligheter.                     
Utan medlemmarnas aktiva deltagande skulle Sandöarna inte fortsätta vara som det är idag. Under säsongen deltar 
medlemmar med liv och lust i den viktiga förvaltningen av ön och medverkar till trivsel och trevligt umgänge. 
Låt oss se framemot en ny säsong med sol och förliga vindar. 
 
Stockholm, februari 2022. 
SMK:s styrelse 


