
Dehler Club Sweden

Verksamhetsberättelse 2017

Styrelsen för Dehler Club Sweden får härmed avge sin verksamhetsberättelse för år 2017.

Inledning
Klubbens första årsmöte hölls 2017-02-18 på Balingsholms Kursgård utanför Stockholm.
Särskilt inbjudna var Bo Bäversjö, Dehler Sverige samt Karl Dehler från Dehler Yachts i Tyskland.
Årsmötet föregicks av att Bo Bäversjö informerade om Dehler Sveriges verksamhet och Karl 
Dehler berättade historien om hur allt började för 50 år sedan och fram till den verksamhet som idag
bedrivs vid varvet i Greifswald.  
Vid efterföljande årsmöte, där ca 50 personer deltog, beslutades enhälligt om klubbens bildande och
att det officiella namnet ska vara Dehler Club Sweden.
Efter en del ändringar och omskrivningar antogs de föreslagna stadgarna. Val av styrelse och 
kommittéer samt övriga val gjordes.
Efter årsmötet serverades 3-rätters middag.

Styrelsen
Styrelsen har under året bestått av:
Ordförande Bernt Eklund
Sekreterare Bertil Orrvik
Kassör Mikael Sandberg
Webbansvarig Maria Sundesten
Ledamot Henrik Borg

Styrelsen har hållit 7 st styrelsemöten varav 4 telefonmöten och har utöver sedvanlig förvaltning 
bl.a. utfört arbetet som följer vid bildande av förening såsom:

– Registrering hos Skatteverket som ideell förening, 802507-7432.
– Ansökan om bankkonto, Swedbank.
– Anskaffande av bokföringsprogram, Visma eEkonomi.

Annat utfört arbete är bl.a.:
– Skapande av Facebookgruppen, Dehler Club Sweden.
– Skapande av en ny hemsida, www.dehlerclub.se. 
– Inköp av klubbvimplar för försäljning till medlemmarna.

Tekniska kommittén
Stefan Kindeborg, Henrik Borg och Kjell Enbom.
Arbete pågår med insamling och sammanställning av information och tips som skall läggas ut på 
hemsidan.

Cruising/breddkommittén
Martin Jonasson, Curt Larsson och Peder Berglund.
Lördagen den 17 juni anordnades en träff i naturhamnen Säck i Stockholms mellersta skärgård.

Två träffar har arrangerats på Hjertmans i Bromma med tema båttoaletter respektive rep och linor.

http://www.dehlerclub.se/


Kappseglingskommittén
Jonas Falk och Maria Sundesten.
Vid den officiella prisutdelningen för Seapilot2star utdelades Dehlerklubbens nyinstiftade 
vandringspris”Plankan”, skänkt av Henrik Borg, som skall delas ut till bästa Dehlerseglare på 
Seapilot2star. Vandringspriset erövrades i år av D29 Funny med Christer Björk och Åke Wikström 
för sin fina 3:e placering totalt och fick därmed den första inteckningen i priset.
Det utdelades också priser för bästa uppryckning och bästa jävlaranamma i ovan nämnda segling.
Pris för bästa uppryckning gick till D34 Anna med Fredrik Lindahl och Stefan Löfgren samt till 
D36 Morfin med Kim Kärrhage och Niklas Humble.
Morfin fick också pris för bästa jävlaranamma.

Vandringspriset ”Spiken” till bästa seglaren i klubben, Dehler Cup, gick 2016 till Anders Mathson 
som därmed fick sin tredje inteckning. 

Medlemmar 
Antal betalande medlemmar var vid årets slut 81. Flertalet av medlemmarna, ca 40, finns i 
Stockholmsregionen, ca 10 i Västeråstrakten, ca 10 på västkusten, knappt 10 på sydkusten och på 
övriga orter ca 15.

Båtar
Klubbens 81 medlemmar representerar D29 19 st, D32 8 st, D33 3 st, D34 18 st, D35 5 st, D36 7 st,
D38 10 st, D39 2 st, D41 1 st, D42 4 st, D47 2 st.

Ekonomi
Klubbens intäkter har bestått av medlemsavgiften, 250 kr/medlem samt en startgåva på 5000 kr
från Dehler Sverige.
Till de större kostnaderna räknas bl.a. inköp av bokföringsprogram, inköp av klubbvimplar samt 
diverse övriga startkostnader.
Beträffande klubbens ekonomi hänvisas till resultat- och balansräkningen i årets bokslut.

Kontaktpersoner
Kontaktperson på västkusten har varit Ulf Gilborne. På ostkusten Henrik Elfström och i syd Staffan 
Kerker och Gunnar Brynolf.

Slutord
Det första verksamhetsåret är förbi och styrelsen konstaterar med glädje att medlemsantalet i 
närmar sig 100. Men vi kan bli fler. Det finns många Dehlerbåtar i Sverige, både äldre och nya, och 
ambitionen är att vi skall vara en klubb för alla Dehlerseglare i hela Sverige. Det ska vara roligt och 
intressant att vara medlem i Dehler Club Sweden. Där har vi gemensamt en viktig uppgift att fylla.

Slutligen vill styrelsen tacka alla som under året på olika sätt bidragit i klubbarbetet.

I januari 2018

Bernt Eklund Bertil Orrvik Mikael Sandberg

Maria Sundesten Henrik Borg




