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Verksamhetsplan för Stensjö Hamnförening 2021
I verksamhetsplanen för 2021 tas de särskilda satsningar och insatser som vi planerar att
genomföra under året. Ordinarie verksamhets bedrivs i enlighet med tradition och god sed.

Bryggor och Y-bommar.
Styrelsen har för avsikt, om höstårsmötet så beslutar, att ta upp ett banklån för att kunna
göra en rejäl och samordnad insats avseende byte av bryggorna 2 och 3 samt cirka 45 Ybommar. Detta skulle rejält höja standarden på hamnen samt innebära att element av
bryggorna 2-3 samt de bästa gamla Y-bommarna kan flyttas till brygga 1 som också ges en
rejäl ansiktslyftning.
Genom dessa åtgärder räknar styrelsen med dels minskade kostnader för underhåll, dels
färre arbetstimmar för styrelsen i form av reparations- och underhållsarbete. Brygga 1
planeras att användas till små båtar och såsom reservplatser.
Om vi inte får ett banklån enligt plan, så får vi överväga andra sätt att finansiera byte av
bryggor och Y-bommar över en längre tid. Sponsringstankar har vi – och kommer att jobba
med dessa under 2021.

Medlemsrekrytering
Styrelsen ser ett behov av att stärka medlemsrekryteringen inför framtiden. Vi har en
mycket sakta nedåtgående trend som behöver brytas. Vi vill hitta former för att attrahera
unga nyinflyttade familjer och stimulera dem till ett båtägande – helst i Stensjö hamnförstås!
1. Styrelsen vill införa ett system där en medlem som lyckas rekrytera en ny medlem till
föreningen belönas med ett hamnavgiftsfritt år – dock ska medlemsavgiften betalas.
2. Styrelsen vill att en ny medlem ska stimuleras till fortsatt medlemskap genom att
man befrias från hamnavgiften sitt andra medlemsår – dock ska medlemsavgiften
betalas.
3. Styrelsen har också övervägt att tilldela nya medlemmar en kontaktperson under det
första året för att ge hjälp och stöd – styrelsen kommer att fortsatt diskutera detta.
4. Styrelsen kommer att under året skaffa en grafisk profil; en logga, klistermärken m.fl.
små symboliska tecken på tillhörighet och markandsföringsmöjligheter.
5. Styrelsen har för avsikt att under sommaren 2021 genomföra en familjedag i hamnen
– Stensjö Hamndag – med olika aktiviteter för att marknadsföra hamnen, dess
möjligheter och värden; prova på båtliv, fiske, kajak, SUP, korvgrillning, ponnyridning,
Sjöräddningen, Livräddning m.fl. aktiviteter – allt för att visa upp hamnen och
stimulera till båtköp och båtliv.
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6. Styrelsen kommer under 2021 förbättra föreningens närvaro på nätet; hemsidan
kommer att bli mer aktiv och innehålla mer viktig information; Kallelser,
upplysningar, gemensamma angelägenheter. Parallellt kommer det att startas upp en
Facebook-grupp med snabb och enkel information samt möjligheter för
erfarenhetsutbyten, berättelser, synpunkter, köp-/sälj båtprylar m.m. Där kan man
också efterlysa om man behöver hjälp, en båtkompis eller vad det nu kan vara.
7. Under året kommer säkerligen andra idéer födas bland våra medlemmar för att
stimulera medlemsrekryteringen – styrelsen avser att förädla dessa!

Utveckla styrelsefunktionen.
Styrelsen arbetar kontinuerligt med utveckling av sitt eget inre arbete och sina arbetsformer.
Under 2021 kommer detta arbeta att accelereras för att en bättre arbetsfördelning, tydligare
roller och minskad sårbarhet. Vi tror också att detta kan göra styrelsearbetet ännu roligare
och mer effektivt, vilket gynnar föreningen som helhet.

Arbete med långsiktiga förbättringar
Styrelsen ser att det finns långsiktiga behov av förbättring och utveckling. Dessa kommer vi
fortsatt arbeta med under 2021:
1. Vi har under 2020 ansökt hos Länsstyrelsen om att få installera en enkel ”bajamaja” i
hamnen. Länsstyrelsen avslog denna begäran men vi kommer att återkomma till
Länsstyrelsen. Medlemmar som har varit ut en längre tid på sjön, passerande vandrar
och medlemmar som arbetar med sina båtar har tydligt uttryckt ett behov av en
toalett i hamnen.
2. Styrelsen när en dröm om att i en framtid kunna dra fram vatten till hamnen. Vi
kommer att påbörja det arbetet, som mycket handlar om ett nära samarbete med
Länsstyrelsen och finansiering.
3. Förutsättningar för muddring av hamnen har undersökts under 2020. Generellt kan
sägas att det är mycket svårt, dyrt och komplicerat. Styrelsen inser att det för eller
senare kommer att bli nödvändigt om vi inte kan hitta andra sätt att öka
vattencirkulationen i hamnen. Projektet fortsätter 2021, men är långsiktigt.
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