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Årsberättelse för Klubb Saga år 2018  
 
Styrelsen för Klubb Saga avger här sin årsberättelse för verksamhetsåret 2018.  
 
Styrelse, revisorer och övriga  
Klubb Saga har under verksamhetsåret haft följande styrelse:  
Manne Holmberg, ordförande, Stefan Törnqvist, kassör, Nils-Åke Blom, ledamot, Rolf 
Nedelius, ledamot och Henry Mäkinen, ledamot. Sekreterarskapet har delats av ordfö-
rande och kassör.  
 
Övriga funktionärer i klubben har varit revisorer: Carl-Åke Nilsson och Margareta 
Åberg Gelin. Valberedning: Annika Thunberg och Peder Lundqvist. Adjungerad webb-
redaktör Annika Thunberg. Adjungerad Facebookadministratör Bruno Mårtensson.  
 
Styrelsemöten  
Styrelsen har under året haft två protokollförda sammanträden. Därutöver har kommu-
nikationen mellan styrelseledamöterna fungerat via telefon och e-post.  
 
Medlemmar  
Vid årsskiftet 2017/2018 var antalet medlemmar 63 st. som vid årsskiftet 2018/2019 
ökat till 71 st. (varav en hedersmedlem). Antalet Facebook-medlemmar är 156 st. Bland 
Facebook-medlemmarna är hela Skandinavien representerat.  
 
Ekonomi  
Intäkter och kostnader för verksamhetsåret framgår av separat redovisning. Årets utfall 
blev 2 701 kronor. Styrelsen föreslår att detta belopp balanseras i ny räkning. Behåll-
ningen per 2018-12-31 uppgår till 66 212 kronor.  
 
Medlemsrabatter  
Rabattavtalet mellan Klubb Saga och Carlanders Båtvarv AB fortlöper. Avtalet möjlig-
gör för våra medlemmar att inköpa reservdelar och tillbehör specifika för SAGA-båtar 
till reducerade priser. Medlem som uppger sitt medlemsnummer erhåller 10 % rabatt på 
SAGA BOATS listpriser. Avtalet gäller sedan mars 2016.  
 
Vid inköp hos Global Batterier i Länna bör Klubb Saga-medlem alltid omnämna sitt 
medlemskap i Klubb Saga för att erhålla rabatt (10%).  
Klubb Saga-medlemar har även 10% rabatt hos Martec, som bl.a. säljer bl. a. Johnson-
pumpar.  
 
Nya hemsidan  
Sidan, nu under namnet Sagaklubben.se, används tyvärr inte så mycket som vore önsk-
värt. Sidan är svårmanövrerad. Styrelsen arbetar för en lösning härpå.  
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Facebook  
Facebooksidan lever och det är aktivitet på den. Medlemmar ställer specifika frågor 
och det svaras. Det tycks som om FB sidan har tagit över från hemsidan vad gäller 
aktivitet och kommunikation. Det är trots allt enklare att interagera på FB än på en 
hemsida.  
 
Aktiviteter  
Styrelsen har under året gjort ett antal utskick med e-post till medlemmarna med in-
formation om och inbjudningar till olika aktiviteter samt genomfört dessa enligt nedan:  
 
Kryssning i vinterskrudad skärgård 2018-02-10 med Waxholmsbolaget under 11 
timmar till Husarö samlade 12 medlemmar. Vintern hade inte bitit till med någon större 
kraft, vilket innebar att det endast delvis blev en resa genom isbelagt vatten. Tack vare 
välvilligt bemötande av befälhavaren fick de medlemmar, vilka så önskade besöka 
kommandobryggan under fartygets gång.  
 
Under båtmässan ”Allt för sjön” 2018-03-03--11 samverkade 20 medlemmar med 
Carlanders Båtvarv vid deras monter och spred information om Klubb Saga genom fold-
rar och personlig information. Under mässan värvades nio nya medlemmar.  
 
Årsmötet 2018-03-11 samlade 25 medlemmar. Klubben bjöd på en 2-rätters måltid.  
 
Sommareskadern anordnades 2018-07-12--15 av Kerstin Nilsson-Stake och Carl-
Åke Nilsson under temat ”Säkerhet och historia”. Samling på Navigationssällskapets 
ö, Skepparholmen, vid Malma kvarn. Under eftermiddagen fick vi av Kerstin en spi-
rituell föreläsning om ”När olyckan är framme till sjöss”. Kvällen avslutades med 
muntrationer och gemensam middag.  
Dag 2 förflyttade vi oss till Gålöbasen och ett mycket intressant besök hos ”Veteran-
båtsflottiljen” med rundvandring på basen med ciceron och besök ombord i motor-
torpedbåten T 56. Därefter gick vi till Dalarö skans där vi var ensamma. Dagen av-
slutades med gemensam trevlig middag uppe vid skansen där vi kunde beskåda en 
vacker solnedgång.  
Dag 3 uppe vid skansen fick vi under förmiddagen utbildning i ”Hjärtlungräddning, 
teori och praktik”av Kerstin och Carl-Åke. De medförde övningsdockor till samtliga 
och alla deltog koncentrerat i de praktiska övningarna. För oss alla mycket viktig 
kunskap. Under eftermiddagen tog vi oss till Notholmen vid Tyresö slott och åt där 
middag tillsammans.  
Dag 4 efter frukost skildes vi för att gå mot egna mål.  
Kerstin och Carl-Åke arrangerade och genomförde en mycket trevlig och lärorik 
eskader.  
 
Klubbens 20-årsjubileum högtidlighölls med en gemensam fest tillsammans med 
Westfjord Tresfjord Motorbåtsklubb hos Carlanders Båtvarv i Munkedal 2018-09-15. 
25 klubbmedlemmar deltog i räkfrossan. Tillsammans var vi 75 personer inklusive 
Westfjordklubbens medlemmar, Carlanders personal med skaparen Yngve Carlander 
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94 år(!) i spetsen, två musikanter samt Idar Martin Refsnes, VD Saga Boats i Norge, 
med hustru Ingvild Drageseth.  
Idar Martin Refsnes berättade bl. a. i sitt tal ”Sagan om Saga” att det byggts mer än 
5000 Saga 27-båtar, ett imponerande antal. Saga Boats uppvaktade med penning-
gåva.  
 
Bland gratulationerna fanns lyckönskningsmeddelande från initiativtagaren till Klubb 
Saga och tillika klubbens hedersmedlem Olle Berg i Oxelösund.  
 
Skaldjurskryssningen om 22 timmar 2018-10-15—16 med m/s Birka till Mariehamn 
samlade åtta medlemmar och två andra båtvänner.  
 
Julkalas arrangerades den 8 december som sedvanligt av Nils-Åke Blom ombord på 
Eckerö Linjens m/s Eckerö. I resan deltog 14 medlemmar.  
 
Styrelsen framför sitt stora tack och vill uttala sin uppskattning till medlemmarna 
som arrangerat årets olika aktiviteter samt även till de medlemmar vilka deltagit i dessa.  
 
Ett särskilt stort tack till vår styrelsemedlem Henry Mäkinen som arrangerade klubbens 
lyckade jubileumsfest i Munkedal och till Ulla och Stefan Törnqvist för deras engage-
rade arbete med jubileumsfesten. Till Magnus Stehlin för rekonstruktion och nyprodukt-
ion av Klubb Sagas sånghäften.  
 
Styrelsen vill också tacka Carlanders Båtvarv och Westfjord Tresfjord Motorbåtsklubb 
för givande samarbete samt Saga Boats för gåvan vid jubiléet.  
 
Stockholm i januari 2019  
 
 
 
Manne Holmberg  Stefan Törnqvist  Nils-Åke Blom  
 
 
 
Rolf Nedelius  Henry Mäkinen  
 


