
 

 

Verksamhetsberättelse  
för verksamhetsåret juli 2021 – april 2022 
Efter föreningens första verksamhetsår får styrelsen härmed avge följande verksamhetsberättelse. 

Ambitionen med att bilda en förening i juli 2021 var att anskaffa en bastuflotte att förtöja vid marinan. 

Vi kan konstatera att vi uppfyllt vår målsättning. I mars 2022 kunde vi äntligen sjösätta bastun. 

Antalet medlemsfamiljer har varit 41 och det finns nu en kö på några familjer som önskar bli medlemmar. 

Det är roligt och ett bevis på att vi skapat värde för Hovenäset! 

För att lyckas med detta projekt har styrelsen sedan starten i juli haft åtta protokollförda möten. Till detta 

skall läggas ett antal informella möten och arbetsinsatser som bestått i allt från att besöka leverantören 

i Kungsör för att fullborda beställningen, förbereda leverans inkl inköp av kamin och elinstallation, 

färdigställande av flotte till sjösättning, förtöjning och målning. Flera av våra medlemmar har stöttat 

styrelsen i detta arbete på ett förtjänstfullt sätt med arbetsinsatser och utan allas vår samverkan hade vi 

inte lyckats.  

Extra roligt var det under nyårshelgen när flertalet medlemmar samlades till flottbygge med därtill 

hörande grillning, allt spontant arrangerat och med många medlemmar på plats. 

Styrelsen har färdigställt trivselregler och drifts- och skötselinstruktioner samt ombesörjt bank- och 

försäkringslösningar samt säkerställt placeringen på marinan. Därtill har det lagts ett stort arbete 

gentemot skattemyndigheten för att kunna erkännas som ideell förening. Detta arbete hoppas vi kunna 

slutföra under ett extra årsmöte och ordinarie årsmöte. 

Innan vi kunde öppna bastun för bokning öppnades vår bokningssida upp och styrelsen bedömer att 

det initialt fungerat tillfredställande för alla. 

Föreningen ekonomi får efter genomförd investering anses som god. Den totala kostnaden för bastun 

beräknas till 260 000 kr, av vilka 236 391 kr tagits under verksamhetsåret. 

När föreningen går mot sitt andra verksamhetsår ser styrelsen fram emot att gå in i ett nytt läge där 

bastun kan nyttjas även under den kallare delen av säsongen och att vi alla medlemmar skapar en fin 

bastukultur på Hovenäset! 
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