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Fördelning av styrelsearbetet 

Vi har fördelat arbetsuppgifterna gruppvis. Grupperna är: 

Skeppsråd som handhar sjöfartsteknik, säkerhet, seglingar m.m. 

Jan Petersson (sammankallande), Hans Silander, Lars Kindesjö och Andreas Svensson. 

Marknadsföring och Medlemsvård som ansvarar för aktiviteter och ser till att dessa 
marknadsförs. Andra uppgifter är försäljning av profilkläder. 

Robert Olsen (sammankallande), Åke Mathiasson och Christer Jönsson. 

Bemanning under seglingsperioden 
Christer Jönsson samt Anders Klang (båda är sammankallande) 

Vårrustning och höstavveckling 

Jan Petersson (sammankallande) och Hans Silander. 

Nya medlemmar 

Medlemsvård är en del av marknadsföringen. 

Varvet 

Lennart Berntson 



Medlemsutveckling 
 
Under året har vi sett en svag ökning av medlemsantalet. Antalet medlemmar var vid årets 
slut 275. 
 
Styrelsemöten 
 
Under 2021 har vi haft 9 styrelsemöten. De 5 första mötena har varit telefonmöten på 
grund av coronapandemin. Resterande möten har varit på Branteviks Maritima Museum 
förutom ett som hölls på Brantegården hos Hans Silander. 

Seglingarna 2021 

Året präglades av coronapandemin. Seglingarna blev därför i huvudsak eftermiddags- och 
kvällsseglingar. Någon segling gjordes också till Åhus, Christiansö och Allinge. Utöver detta 
hade vi ca 10 charterseglingar vilket var mycket bra. Totalt gav seglingarna en rejäl inkomst 
till föreningen. 

Efter midsommar hyrde vi ut Hoppet till Sjövärnskåren som var mycket nöjd med vårt 
skepp. Troligen kommer de tillbaka för att hyra under 2022. 

I vår utbildningsplan ingår att alla Bäste Män ska ha ”Basic Safety” utbildning och tillika 
en förtrogenhetsutbildning om Hoppet. År 2021 har 4 personer genomfört ”Basic 
Safety” utbildningen och 6 personer har deltagit i förtrogenhetsutbildningen. 
 
Övrigt beträffande Hoppet 

Under året har vi ansökt om att få Hoppet K-märkt hos Statens Maritima och 
Transporthistoriska Museer (SMTM). Enligt angivna regler på deras hemsida uppfyllde vi 
kraven för detta. Vår ansökan avslogs dock av SMTM samtidigt som man ändrade 
regelverket och kraven för K-märkning. 

Under året har en Skeppshandbok utarbetats och tryckts upp. Den delas ut till 
besättningsmedlemmar och finns även tillgänglig för försäljning. 

Vi har under året fått problem med Hoppets svartvattentank och elgenerator. Båda 
funktionerna krävs för driften av Hoppet och måste således repareras under våren 2022. 

Varvet 

Verksamheten på varvet har under året gått mycket bra. Försäljningen av såväl 
nytillverkade produkter som reparationer och underhåll av kunders produkter har varit 
efterfrågade. 

För att förbättra möjligheten för klyvsågning har en såg för detta ändamål köpts in. Den är 
mycket mer behändig och väsentligt snabbare än den gamla antika ramsågen. Ramsågen 
kommer fortsättningsvis användas lite mera sparsamt. 



För att informera framför allt Branteviksborna om Varvets möjligheter har en 
Varvsbroschyr tryckts upp. Den beskriver Varvets produkter och de tjänster som kan 
utföras. 

Övriga aktiviteter 

Den traditionella Äggapickningen på påskdagen blev i år inställd på grund av 
pandemin. Sillens dag i slutet av augusti blev också inställd på grund av samma skäl. 

Årsmötet 2021 kunde inte ske inomhus på Museet som traditionen bjuder. I stället 
hade vi årsmötet på kajen i Södra Hamnen den 27 juni. Då beslutades bland annat om 
nya stadgar. 
 
Viktigt är att vi kan stärka vår kassa genom att locka sponsorer. Därför har vi listat 
ett antal företag som bearbetas med olika attraktiva erbjudanden. Förhoppningsvis 
ska det ge föreningen en bättre ekonomi. 

Ekonomi 

Resultatet i detalj framgår av årsredovisningen. 2021 års resultat ger ett överskott på 
96 022 kr. Det är enastående bra trots de begränsningar som coronapandemin 
medfört. Resultatet har uppnåtts genom insatser av föreningens medlemmar, dryga 
tusen ideella mantimmar, samt generösa gåvor och bidrag från såväl stiftelser, 
företag som enskilda personer. 

 
Föreningen Jakten är en ideell förening och vi är helt beroende av ideellt 
arbetande medlemmar. Vi vill därför tacka alla som stöttat föreningen under 
2021. 

 

Lars Kindesjö  Jan Petersson  

Åke Mathiasson  Lennart Berntson  

Robert Olsen   Anders Klang  

Hans Silander  Christer Jönsson 

Cay Fröjd  


