
Contrastförbundet 

Verksamhetsberättelse 2019-2020  

Styrelsen under verksamhetsåret december 2019 till och med oktober 2020 har 
bestått av nio personer med följande sammansättning: 

Ordförande: Sten Erik Bergström 
Sekreterare: roterande 
Kassör: Thomas Andersson, hemsidan 
Ledamot: Jonas Rinaldo, tekniska frågor  
Ledamot: Conny Ljungberg, tekniska frågor  
Ledamot: Michael Swedberg 
Ledamot: Göran Svensson, aktiviteter i ”Väst”  
Ledamot: Christer Ohlsson, aktiviteter i ”Väst”   
Ledamot: Mathias Hölcke  
Ledamot: Mary Westermark  
 
 

Styrelsen har hållit 5 styrelsemöten under verksamhetsåret. Tre av dessa i form av 
telefonmöten, ett styrelsemöte ägde rum hemma hos Mary Westermark och ett möte 
skedde i digital form.  

Medlemsutveckling  
Den 30 september 2020 var antalet betalande medlemmar 126 stycken vilket innebär 
att en fortsatt, nu kraftig uppgång (62 stycken 2018/19).  

Kommunikation inom förbundet samt utåt 
Förbundets hemsida på Internet www.contrastforbundet.org är ryggraden i 
verksamheten och den viktigaste kanalen för styrelsens och medlemmarnas 
kommunikation om aktiviteter och om Contrastbåtarna. Hemsidans slutna 
medlemssidor innehåller dokumentsamling med bl.a. medlemsregister, fotogalleri 
samt Råd&Tips med sökbara artiklar sorterade i ämnesområden där en fortlöpande 
uppdatering skett under året. Hemsidans diskussionsforum har under senare år haft 
en mycket låg aktivitet och har uppenbarligen ersatts av vår facebookgrupp, 
Contrastseglare. med ett fortsatt stigande antal medlemmar/besökare som i ökande 
omfattning lägger in uppdateringar och tips. Mot bakgrund härav beslöts vid årsmötet 
2019 att lägga ner forumet men att innehållet ska vara läsbart för medlemmarna. 

Styrelsen har under hösten haft kontakt med Claes Altenuis ( tel 0455/51276) som 
fortfarande erbjuder akterförlängning till 36:an och 362:an samt en smidig steg 
kassett till densamma. Claes erbjuder sig även att tillverka ”roderhalvor” till 36:an. 
Mer information om detta kommer inom kort läggas in på hemsidan  
 
  
Medlemsaktiviteter 
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https://www.facebook.com/#!/groups/166785566712943/


Contrastförbundet 

• Ordinarie årsmöte, hölls den 14 november på Benns Mast&Rigg  i Stockholm 
där vi efter årsmötet fick en givande föreläsning med titeln ”Båtens segel, hur 
de är uppbyggda och  vad de kan ge samt riggen och hur du bör ta hand om 
den” 

• Med anledning av aktuell pandemi har inga gemensamma aktiviteter kunnat 
genomföras under året. 

Medlemsvaror  

Nya vimplar säljs via hemsidan, mail eller vid träffar. 
Priset är 125:- vid postdistribution och 100:- vid träffar. 

Ekonomi 
Förbundets ekonomi framgår av resultat- och balansräkning för tiden 1/10 2019 – 
30/9 2020. Dokumenten kommer vara upplagda på hemsidan samt finnas tillgängliga 
vid årsmötet. 
 

Stockholm i oktober 2020 

Styrelsen för Contrastförbundet 

Sten Erik Bergström  Thomas Andersson Jonas Rinaldo 
 
 
              
Michael Svedberg   Conny Ljungberg Christer Ohlsson  
  

Göran Svensson  Mathias Hölcke Mary Westermark  
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