Verksamhetsberättelse 2021
Föreningsaktiviteten har under året varit mycket sparsam men något större än föregående år. I Sverige
och i världen grasserar fortfarande en pandemi som starkt begränsar våra möjligheter att mötas.
Företagsrodden som ger oss inkomster har varit mycket begränsad.
Men vår förening lever och trots den ringa verksamheten har 100 medlemmar betalat
medlemsavgiften. Våra båtar sjösattes och 9 roddtillfällen (Hoppet 7 och Tron 2) kunde genomföras,
då pandemikurvan var i en vågdal och restriktionerna var relativt liberala. Dessa tillfällen var både i
privata sällskap och företagsrodd.
Vår årliga roddarfest kunde genomföras på Tingshuset den 13 november med ett 50-tal deltagare.
Temat för i år var ”vårt lokalsamhälle, vår hembygd” med lokalproducerad mat.
Den långrodd som var tänkt för sommaren 2020 kunde bli verklighet i år under vecka 29. De 23
deltagarna rodde på Revsundssjön i Jämtland och bodde på Camp Viking i Gällö. Roddarna har som
vanligt vittnat om en trevlig resa trots att låg temperatur just denna vecka drabbade trakten.
Årsmöte hade vi på nationaldagen den 6 juni. 18 medlemmar mötte upp vid klubbhuset, där de också
passade på att städa och fixa med annat som det fanns behov av – på denna vackra plats på Jorden.
Styrelsen har haft sex möten under verksamhetsåret, varav ett över Internet. Under styrelsemötet den
4 februari beslutades att ge miljöjuristen Gunilla Högberg-Björck i fullmakt att för vår räkning agera
för att Svenska Vanadin inte beviljas tillstånd att etablera en vanadingruva i Bricka. En utförligare
motivering till detta beslut finns i protokoll.
Klubbhuset hyrdes ut till medlemmar vid ett par tillfällen. I december gjordes en del arbete i
anslutning till klubbhuset. Ett antal träd sågades ner och sly röjdes.
Bastun används av några coronavaccinerade medlemmar under perioder av lättnader i restriktionerna,
speciellt fredagskvällar och under alla årstider.
När säsongen var slut togs Tron och Hoppet upp och städades efter en sommar med mycket vila.
Slutord
Vi tackar för det gångna året, och för allt engagemang och arbete som utförs ideellt
i Dellarnas Kyrkbåtsroddare. Vi hoppas att 2022 ska bli ett normalt år med massor av rodd på våra
vackra Dellensjöar. Ett tack också till alla som valt att betala medlemsavgift trots att vi inte
haft mycket att erbjuda.
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