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Administration 
Vid årsmötet den 3 februari 2020 valdes följande funktionärer: 

Styrelse: 

 Ordförande: Roland Stenberg 
 Ledamöter:  

o Valdes Peter Björkegren (omval) och Ylva Einarsson (nyval) på två år. 
o Valdes Håkan Westberg på ett år. 
o Konstaterades att Kjell Arvidsson kvarstår ytterligare ett år. 

 Suppleanter: Johan Bergström och Silke Martinen valdes på ett år. 

Revision: 

 Revisorer: Thomas Gahm, Christer Winzell 

Valberedning: 

 Ledamöter: Ola Arvidsson, Niklas Wickman 

Styrelsen konstituerade sig direkt efter årsmötet och fördelade funktioner enligt följande: 

 Vice ordförande: Peter Björkegren 
 Sekreterare: Håkan Westberg 
 Kassör: Kjell Arvidsson 

Under året (till och med årsmötet 2021) har styrelsen genomfört nio möten. 

Ekonomi – vi hänvisar till kassörens och revisorernas rapport. 

Verksamheter 
Verksamheterna under 2020 har präglats starkt av den Covid-19-pandemi som rasat globalt under 
hela 2020 och som inte visar tecken på att avta spontant. 

Vårvinterns planerade underhålls- och utbildningssatsningar fick ställas in av säkerhetsskäl och som 
följd av de krav och rekommendationer som hälsovårdsmyndigheterna utfärdade efterhand. 
Allmogebåtens dag i Kovik, som vuxit till en uppskattad tradition på nationaldagen och som 
återkommande dragit stora skaror av gäster till Träibatns och Fiskerimuseet Koviks aktiviteter 
tvingades att ställas in. Den sedvanliga avslutningsseglingen ersattes av en publikfri segling runt 
Västergarns Utholme dagen efter. 

Våra sedvanliga deltaganden i Hamravecken i Vändburg och Djupviks hamnfestival, två uppskattade 
publikevenemang, kunde inte heller genomföras. 

Föreningens båtar kunde trots Covid-19-problemet användas en hel del under tiden från sjösättning i 
maj till upptagning i september-oktober. Ett 80-tal användningstillfällen är noterade: förutom de 
regelbundna måndagarnas föreningsseglingar är det väldigt många tillfällen då föreningens 
medlemmar valt att använda båtarna andra dagar då väder och omständigheter i övrigt varit bra för 
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segling. Till stor del har båtarna använts för segling i hemmavattnen kring Västergarn men utöver 
detta har de seglat på många andra ställen längs Gotlands kuster – mellan Burgsvik och Vändburg i 
söder och Kyrkviken till Askugrund på Fårö i norr. Ett antal av föreningens medlemmar seglar därtill 
sina egna båtar parallellt med att föreningens båtar är i gång. 

Årets klubbmästerskap genomfördes som en kraftfull roddtävling till norr om spetsen på 
Svältholmen, rodd tillbaka och knopslagning som sista aktivitet. Tävlingen, som kan sägas vara 
inspirerad av Mästarnas Mästare och liknande mediaaktiviteter, gav mersmak. 

Covid-19 ställde in Klinte marknad och därmed vår möjlighet att presentera föreningen och en eller 
annan båt för gästerna där. 

En ständigt pågående aktivitet under årets ”vintersäsonger” har varit arbetet med Bälla, 
tvåmänningen som föddes vid kursen om båtbygge på fri hand som genomfördes i Bäl för flera år 
sedan. Vi har landat i att det varje vecka finns två arbetsdagar, måndag och onsdag, med begränsning 
av hur många personer som kan delta Arbetet har gått framåt enligt planeringen och allt tyder på att 
båten är klar för sjösättning, intrimning och bruk under sommaren 2021. 

I förra årsrapporten redovisade vi att processen av nominering av klinkteknik till UNESCO:s lista över 
immateriellt kulturarv nått de nordiska ländernas kulturdepartement. Under året har departementen 
gjort sin del, det vill säga vidarebefordrat och rekommenderat nomineringsförslaget till UNESCO, som 
förväntas fatta beslut under hösten 2021. 

En annan aspekt av den kulturella synen på klinkbyggda båtar är återlämnandet av Ojmundsbåten till 
Simmunde i Hamra, den gård för vilken båten ursprungligen byggdes på 1890-talet. Under den tid då 
den varit i Träibatns ägo har den legat deponerat i en utställningslada vid Länsmuseets gård på Petes 
i Hablingbo. Återkommande tjärning har bibehållit båtens grundläggande styrka och form. Efter att 
Länsmuseet beslutat om annan användning av utrymmet, hade vi ingen möjlighet att fortsätta att 
värna båten för eftervärlden. 

Årets almanacka arrangerades på sedvanligt sätt. Aktiv och dynamisk försäljning på olika platser 
gjorde att den såldes raskt och effektivt. Förutom proklamationsvärdet av almanackan ger den en 
god förstärkning till föreningens ekonomi. 

Årsskriften hamnade detta år i händerna på Lena-Maria Trast som i samverkan med främst Ola 
Arvidsson skapade en innehållsrik och intressant utgåva. 

Vi hoppas nu starkt att den pågående landsomfattande vaccinationen mot Covid-19 skall förbättra 
tryggheten för alla föreningens medlemmar och att det skall gå för allt fler att återigen njuta 
allmogebåtskulturen på ett uppmuntrande sätt även 2021 och därefter. Gott om medlemmar som 
njuter och seglar på måndagar och som är tillräckligt kompetenta att ta en tur med en båt andra 
veckodagar! 

För Träibatns styrelse 
Roland Stenberg 
ordförande 


