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Årsberättelse för Klubb Saga år 2021  
 

Styrelsen för Klubb Saga avger här sin årsberättelse för verksamhetsåret 2021.  

 

Verksamhetsåret blev även i år inte som tänkt till följd av Coronapandemin och sam-

hällets nedstängning.  

 

Styrelse, revisorer och övriga  
Klubb Saga har under verksamhetsåret haft följande styrelse:  

Carl-Åke Nilsson, ledamot, Stefan Törnqvist, kassör, Peter Björebo, ledamot, Anne 

Holmér Löfving, ledamot och Eva Sohlberg, sekreterare, Manne Holmberg, adjungerad 

ordförande/mentor. 

 

Övriga funktionärer i klubben har varit revisorer: Margareta Åberg Gelin och Henry 

Mäkinen. Valberedning: Kerstin Stake-Nilsson. Adjungerad webbredaktör Annika 

Thunberg. Adjungerad administratör för Face Book är Bruno Mårtensson.  

 

Styrelsemöten  
Styrelsen har under året haft ett sammanträde. Därutöver har kommunikationen mellan 

styrelseledamöterna fungerat via internet, telefon och e-post.  

 

Medlemmar  
Vid årsskiftet 2020/2021 var antalet medlemmar 97 st. (varav en hedersmedlem) en 

minskning under året med 4 st. 25 st. medlemmar är lokaliserade på västkusten. Antalet 

Face Book-medlemmar är 427 st. en ökning med 122 st. Bland Face Book-

medlemmarna är hela Skandinavien representerat.  

 

Ekonomi  
Intäkter och kostnader för verksamhetsåret framgår av separat redovisning. Årets utfall 

blev 13 524 kronor. Styrelsen föreslår att detta belopp balanseras i ny räkning. Behåll-

ningen per 2021-12-31 uppgår till 85 786 kronor.  

 

Medlemsrabatter  
Rabattavtalet mellan Klubb Saga och Carlanders Båtvarv AB fortlöper. Avtalet möjlig-

gör för våra medlemmar att inköpa originalreservdelar 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 International AB, i Kista, som 

bl.a. säljer Johnsonpumpar mm.  

 

 



2 (2) 

 

 

/2022-03-13/Hol 

Face Book  
Face Booksidan lever och det är aktivitet på den under Bruno Mårtenssons samord-

ning. Medlemmar ställer 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  
Under året har det tyvärr inte gått att genomföra några verksamheter mer än digitalt 

årsmöte samt en fysisk träff ute i Stockholms skärgård.  

 

Årsmötet genomfördes digitalt 2021-03-25. 

 

Det var tre Ostkustbåtar båtar Athina, Zofia och Tingeling, som åkte Göta kanal tur och 

retur, som man kunde följa via Facebook. I Önnerud träffade man Sagamedlemmar från 

Västkusten. 

 

Veckoslutet 2021-08-13-15 avnjöt nio medlemmar i fem båtar surströmmingsfest 

på Stora Tratten. Nåväl, alla spisade väl inte surströmming men alla hade trevligt.  

 

I Munkedal hos Carlanders Båtvarv AB arrangerades tillsammans med Westfjord-

Tresfjord Motorbåtsklubb under veckoslutet 2021-10-16--17 en räkfrossa med in-

formation av bl. a SSRS och Carlanders. Den följande festen med levande orkester 

lockade 40 deltagare varav 15 st. är medlemmar i Klubb Saga.  

 

Julbordsresan gick till Mariehamn som vanligt i december, 7 medlemmar deltog. 

 

Styrelsen framför sitt stora tack och vill uttala sin uppskattning till medlemmarna 

som arrangerat årets olika aktiviteter samt även till de medlemmar som deltagit i dessa.  

 

Styrelsen vill också tacka Carlanders Båtvarv för samarbetet under året.  

 

Gävle, Göteborg och Stockholm i mars 2022  

 

 

 

Carl-Åke Nilsson  Stefan Törnqvist  Peter Björebo  

 

 

 

Anne Holmér Löfving Eva Sohlberg  Manne Holmberg  

 


