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Kallelse

Härmed kallas Du till Västerhaninge Båtsällskaps  
ordinarie årsmöte

Datum: Onsdagen den 22 februari 2017
Tid: Klockan 19.30

Plats: Församlingshemmet, Kyrkvägen 7
Parkering vid pastorsexpeditionen/hemmet  

eller Västerhaninge centrumparkering

VBS bjuder på kvällsfika

VBS styrelse

 

I församlingshemmet

VBS styrelse vill tacka Ingrid Ekdahl för de konstnärliga bidrag vi fått i 
form av fina omslagsbilder till informationsbladet!
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Västerhaninge Båtsällskaps ordinarie årsmöte  
onsdagen den 22 februari 2017 klockan 19.30  
i församlingshemmet vid kyrkan i Västerhaninge.

Dagordning
1.  Mötet öppnas. 
2.   Upprättande av röstlängd. 
3.    Val av ordförande för mötet. 
4.    Val av sekreterare för mötet. 
5.    Val av två justeringsmän tillika rösträknare. 
6.   Fråga om mötets behöriga utlysande. 
7.   Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse för tiden
     2016-02-24--2017-02-22 samt räkenskapsåret 2016-01-01 – 2016-12-31. 
8.   Revisorernas berättelse för samma tid. 
9.   Frågan om balansräkningens fastställande samt disposition av vinstmedel. 
10.  Frågan om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning. 
11.  Propositioner. 
a)  Styrelsens förslag till verksamhetsplan för det kommande året.
b)  Styrelsens förslag att avgifter för medlemmarna blir oiförändrade för 2017.
c)  Styrelsens förslag till inkomst och utgiftsstat för 2017.

12.  Motioner 

13.  Val av styrelseledamöter och suppleanter. 
14.  Val av revisorer och revisorssuppleant. 
15  Val av valberedning. 
16.  Avslutning
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Verksamhetsberättelse
Styrelsen har haft följande sammansättning

Ordinarie ledamöter
Erik Bildsten, ordförande
Michael Libot, båtköhanterare, vice ordfö-
rande
Thomas Wallin, hamnkapten
Birgitta Lang, sekreterare
Tommie Boholm, webbmaster
Anna Stoltenberg, medlemsregistret 
Sverre Ekdahl, nyckelombud 
(Kassörsfunktionen köps av 
Sjöbjörnen, Inge Bramer)

Suppleanter
Jerry Lund, försäkringsansvarig
Rosmarie Asplund, suppleant 
Peder Andersson,  vice hamnkapten

Revisorer ordinarie och ersättare
Kenneth Svensson, ordinarie (avliden under 
året)
Thomas Tholander, ordinarie
Leif Lööw, ersättare

Av årsmötet utsedd valberedning
Carl Bonde, sammankallande
Christer Arvidsson
Bo Eriksson
Tom Knutsson
Börje Öhman 

Ombud mm
Carl Johan Sagner, seglarombud 
Carl Bonde, miljöombud
Pelle Asplund, arbetsledare reparation stora 
bryggan
Stefan Hansson, radioombud 
Tom Knutson, distribution av informations-
blad 
Morgan Holmström, stugvärd
Ragnar von Malmborg, redaktör och ansvarig 
utgivare 

Ordinarie årsmöte hölls den 24 februari 
2016 klockan 19.30. 
Under verksamhetsåret har styrelsen haft 
9 protokollförda styrelsesammanträden. 
Medlemsantalet var 525 netto den 31 de-
cember 2016. Det är en ökning i förhål-
lande till 2014 med 26 medlemmar, 499 
netto den 31 december 2014. Nya med-
lemmar var 47 till antalet och 21 lämnade 
VBS. 

Antalet båtplatser är oförändrat 296 va-
rav 284 bryggplatser och 12 bojplatser 
samt en bryggplats för VBS båt. 82 med-
lemmar står för närvarande i kö för båt-
plats. Av dessa är det dock många som är 
passiva eller avvaktar, det vill säga de vill 
inte ha en plats just nu. Det finns ändå en 
omsättning av båtplatser. Nästan alla vill 
ha en bryggplats, och det får man snab-
bast om man börjar med en bojplats. 33 
medlemmar står i byteskön. 



Verksamhetsberättelse fortsättning
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Samarbetet med campingen, Västerha-
ninge Sjöscoutkår, kommunen, LÖMIF 
och tomtägarna runt hamnen har varit 
gott. 
VBS-information har kommit ut med 
fyra ordinarie nummer under verksam-
hetsåret. 
VBS har nu en förnyad webbsida med 
information om klubben och dess ord-
ningsregler, stadgar och verksamhet. Man 
kan också söka eller säga upp medlemskap 
på sidan.

Styrelsen har under året haft följande 
arbetsgrupper 
Torr- och sjösättning med följande un-
dergrupper: 
Vaggagårdsgrupp, mastskjulsgrupp och 
torr- och sjösättningsgrupp.
Utomhus och miljö med följande under-
grupper: 
Säkerhetsgrupp, klubbstugegrupp och ut-
omhusgrupp. 
Hamnen med följande undergrupper:
Bryggrupp, fordonsgrupp, vassröjnings-
grupp och bojgrupp. 

Styrelsen har efter bästa förmåga pla-
cerat medlemmarna i den arbetsgrupp 
som de anmält intresse för. Meningen är 
att varje grupp skall ha en ansvarig/sam-
mankallande medlem och att grupperna 
så att säga skall vara självgående. Så fung-
erar det redan i några grupper medan det 
återstår en del att göra i andra. 
Arbetsbefrielse 
60 medlemmar som har båtplats i Östnora 
har valt att betalat en arbetsbefrielseavgift 
på 300 kronor.

Sjösättning och torrsättning
Sjösättningen ägde rum 7, 8 och 14 maj, 
5 pass med totalt 90 båtar. Torrsättning 
24, 25 september och 1 oktober, 5 pass 
med totalt 82 båtar. 39 båtar har tagits 
upp i egen regi. 

Både sjö- och torrsättningen gick bra. 
Dock, som ofta, ställde biltrafik och par-
kering till med besvär under sjösättning-
en. Detta medförde att vi spärrade av både 
hamn- och mellanplan under torrsätt-
ningen där. Det fungerade mycket bra, så 
vi kommer att spärra av för biltrafik både 
vid sjö- och torrsättning i fortsättningen.

Vid torrsättningen reserverades mellan-
plan till de båtar som skulle miljöblästras 
och det kommer troligen även att göras 
vid torrsättningen 2017.

Utförda arbeten
• Bryggrenoveringen har startats upp på 
nytt. 
• Jollerampen och flytbryggan har repare-
rats.
• Vassröjning har gjorts vid bryggorna ut-
anför grinden.
• Sly mellan grinden och klubbstugan har 
röjts bort
• Ny bättre winch till mastkran har inför-
skaffats. 
• Kartläggning av vattenledningarna har 
gjorts.  
• Ett antal däck har bytts på våra brygg-
kärror. 
• Renovering av stora rampen har påbör-
jats.
• Facebooksida har skapats.
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• Veven till trailern är fastsvetsad.
• Bryggbelysningen har setts över och la-
gats. 
• Möten för samarbetsfrågor mellan VBS, 
LÖMIF och Campingen har anordnats. 
• Parkeringen bevakades som tidigare år 
av ett P-bolag  mellan  den 15 juni och 15 
augusti.
• En fågelskrämma har flugit under sä-
songen, om den haft önskad effekt vet vi 
ej.
• VBS är medlem i Båtsamverkan. Av-
sikten, minska  och skydda klubben mot 
brott.
• Skydd för de som skall slipa/blästra sina 
båtar har byggts. I sjöboden finns nu skydd 
att användas vid slipning av bottenfärger. 
Skydden togs fram för de båtar som bläs-
trades under hösten och skall användas 
även vid de blästringarna. De skall också 
användas av de som slipar sina båtbottnar 
själva.
• Utredning av ett nytt låssystem i Öst-
nora har påbörjats. Låssystemet skall vara 
nyckelfritt. Tag eller kort kommer att an-
vändas och grinden blir motordriven med 
automatstängning. Offerter har begärts 
in, kravspecifikation har sammanställts 
och utvärdering pågår av därför tillsatt 
grupp.
• En defibrilator (hjärtstartare) har inköpts 
och installerats i klubbstugan. Handhava-
deinstruktion finns på hemsidan i form av 
en Youtube-video.
• Kappseglingar, eller ”klubbevenemang” 
arrangerades under året och var mycket 
lyckade och uppskattade tillfällen där 

många medlemmar deltog. Mer om detta  
i seglarombudets avsnitt, se sidan 14.
• Vakthållningen har fungerat bra. Inga 
straffavgifter för utebliven vakt har debite-
rats.  De flesta som ska gå vakt har fått ett 
SMS med en påminnelse om kommande 
vaktpass. Styrelsen tror att detta drastiskt 
har minskat antalet vaktlösa nätter. 
• Miljö- och avfallsplanen för VBS verk-
samhet som fastställdes av styrelsen den 
19 mars 2014 gäller fortfarande. 
• Miljöarbetet. Stor möda har under hös-
ten lagt ned på båtbottensanering till vil-
ket vi till viss del fått LOVA-bidrag. En 
del har båtägarna stått för och klubben 
har subventionerat jobbet till viss del. Det 
har fungerat mycket bra enligt de inblan-
dade. Stort tack till Carl Bonde och Tho-
mas Wallin.

Sammanfattningsvis har det mesta fun- 
gerat bra under verksamhetsåret och sty-
relsen tackar alla medlemmar och funk-
tionärer som ställt upp och hjälpt till med 
arbetet. 

Ekonomin i föreningen är mycket god. 
VBS räkenskaper för perioden 2016-01-01 
– 2016-12-31 framgår av bifogade ba-
lans- och resultaträkningar. Obudgete-
rade kostnader och investeringar avseende 
hjärtstartare och miljöåtgärder (blästrings-
projektet) medför att årets resultat är ne-
gativt.

Styrelsen föreslår att årets resultat,  
- 39 274,66 kronor, balanseras mot det 
egna kapitalet som därefter uppgår till 
225 089,59 kronor.  

För styrelsen, Erik Bildsten
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§ 12. Propositioner
• Ersätta infobladet med webbsidan och 
spara cirka 25 000 kronor.
• Gradvis förnyelse av bryggorna till flyt-
bryggor.

§ 12 a. Styrelsens förslag till verk-
samhetsplan för 2017 
• Regelbundet producera och löpande pu-
blicera information till webbsidan.
• Sjösättning den 6, 7 och 13 maj med 
reservdag 14 maj.
• Torrsättning den 30 september, 1 och 7 
oktober med reservdag 8 oktober
• Arrangera fyra klubbevenemang under 
säsongen, bland annat Muskö Runt & 
Captains Cup.
• Fortsatt bryggrenovering, 
• Reparation av flytbryggan. 
• Reparation av stora rampen. 
• Inköp och installation av nytt låssystem. 
Målsättning: Driftsatt senast 31 maj.
• Anpassa roddbåten för vassröjningsagre-
gatet.
• Ytterligare kompletteringar av till-
läggningsplatsen vid mastkranen för att 
förenkla bortborstning av beväxning av 
båtbotten under säsongen, och för att för-
enkla tilläggningen vid mastkran. 
• Projektet sanering av giftiga båtbottnar 
fortsätter, det kommer att blästras fler bå-
tar till hösten. 

• Arbeta för att alla båtbottnar skall vara 
giftfria senast 2020. 
• Rensa bort gamla båtar och jollar utan 
ägare. 

§ 12 b.  Avgifter för 2017
Styrelsen föreslår oförändrade avgifter för 
år 2017.

§ 12 c. Styrelsens förslag till budget 
för 2017
Intäktsbudgeten baseras på oförändrade 
avgifter från föregående år och ungefär 
likvärdig beläggning av hamn- och upp-
läggningsplatser.

Kostnadsbudgeten tar hänsyn till even-
tuella förväntade prishöjningar från leve-
rantörer. Den enda avvikelsen från föregå-
ende år är en post avseende ”medlemseve-
nemang”.

Avskrivningar bygger på de inventarier 
som finns upptagna i balansräkningen. Ev 
nyinvesteringar beräknas, efter styrelsens 
beslut, i första hand kunna direktfinan-
sieras genom den ”Reparationsfond” som 
finns upptagen i balansräkningen.

Eventuellt verksamhetsöverskott föreslås 
bokas som avskrivning av i balansräkning-
en upptagna ”Vattenplatser”.
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INTÄKTER 2017 2016
Medlemsavgifter 160 000 150 000
Inträdesavgifter 20 000 20 000
Bryggavgift 6,70 l cm 483 000 483 000
Vinteruppläggningsavgift 64 000 64 000
Säsongsavgift båtplats 3 000 3 000
Arbetsbefrielseavgift 20 000 20 000
Avgift utebliven vakt 0 5 000
Påminnelseavgift 1 000 1 000
Straffavgift 3 000 3 000
Nycklar årsavgift 30 000 22 000
Diverse intäkter 1 000 1 000
Pay-back Svenska Sjö 3 000 1 000
Ränteintäkter 0 0
Summa 788 000 773 000

KOSTNADER 2017 2016
Arrendeavgift -102 000 -103 000
El värme klubbhus -18 000 -18 000
El bryggbelysning -15 000 -15 000
Mark -20 000 -21 000
Båtvagn -5 000 -10 000
Underhåll klubbstuga -7 000 -7 000
Hamn - rep. underhåll -19 000 -19 000
Torr- och sjösättning -10 000 -15 000
Städning och sophant. -11 000 -9 000
Miljökostnader -10 000 -14 000
Vidarefaktur. LÖMIF -4 000 7 000
Medlemsevenemang -40 000 0
Kontorsmaterial -6 000 -8 000
Infobladet  framställn. -13 000 -10 000
Telefonkostnad -6 000 -7 000
IT-tjänster -3 000 -6 000
Förbrukningsmaterial -3 000 -3 000
Porto diverse -4 000 -4 000
Porto infoblad -10 000 -12 000
Redovisningstjänster -70 000 -70 000
Försäkringar -10 000 -11 000
Bilersättn. styr. omb. -6 000 -10 000
Ombud omkostnader -5 000 -35 000
Revisorer -4 000 -4 000
Vaktersättning -3 000 -3 000
Möten o festligheter -16 000 -16 000
Förbundsavgift SMBF -50 000 -52 000
Föreningsavgift SSR -1 000 -1 000
Diverse övriga kostn. -5 000 -16 000
Styrelsearvoden -180 000 -155 000
Sociala avgifter -47 000 -45 000
Avskrivningar -85 000 -81 000
Summa -788 000 -773 000

Förslag till budget för 2017
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§ 14.  Val av styrelse

Information från valberedningen
Styrelsen består av ordföranden och fem 
till sju ordinarie ledamöter samt två till tre 
suppleanter.

Ordförande, och minst tre ledamöter 
och suppleanter väljs för två år. Minst 
två ledamöter och suppleanter väljs första 
gången på tre år och därefter på två år. Av-
vikelse får ske vid fyllnadsval. 

Avvikelse från mandattidens längd får 
inte ske vid fyllnadsval.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, 
kassör, sekreterare och hamnkapten samt ut-
ser firmatecknare och övriga funktionärer.

Ordinarie styrelseledamöter valda till 
årsmötet 2018
Erik Bildsten, ordförande
Thomas Walin
Tommie Boholm
Mikael Libot
Suppleant
Peder Andersson

Valberedningens förslag

Ordinarie styrelseledamöter att väljas 
till årsmötet 2019
Roce-Marie Asplund,  nyval
Anna Stoltenberg,  omval
SverreEkdahl,  omval
Mats Markgren,  nyval

Suppleanter att väljas till årsmötet 2019
Johanna Eriksson , nyval
Jerry Lund,   omval

§ 15. Val av revisorer

Information från valberedningen
Revisorer skall vara två till antalet med 
ensuppleant och utses för två år i taget, 
varav den ene ordinarie ledamoten 
förstagången väljs för ett år.

Valberedningens förslag

Ordinarie revisorer
Thomas Tholander, omval till årsmötet 
2019.
Jan Hofflin, nyval till årsmöte 2018.

Revisorssuppleanter
Leif Lööw, vald till årsmötet 2018.
Birgitta Lang, nyval till årsmötet 2019.

§ 16.  Valberedning

Valberedningen utses för ett år och skall 
bestå av ordförande och fyra övriga le-
damöter varav två bör vara kvinnor. Det 
åligger valberedningen att senast sju da-
gar före årsmötet sända valberedningens 
förslag till styrelse på lämpliga kandidater 
som är beredda att åta sig föreslagna upp-
drag.

Fram till och med årsmötet 22 februari 
2017 består valberedningen av:
Carl Bonde, ordförande
Christer Arvidsson
Bo Eriksson
Tom Knutson
Börje Öhman

§ 13. Inga motioner för närvarande
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Hej på er alla i vintermörkret, nu är det 
inte långt kvar innan våren är här och en 
ny båtsäsong nalkas. 

Men först vill jag tacka alla deltagare som 
deltagit under 2016.  Ser man på resulta-
tet var det ett mycket bra år med fin upp-
slutning till Muskö runt, Mysingevalsen 
& Captens Cup. Det är jätteroligt att läsa 
resultatlistan där VBS tog hem 1:a priset 
med 2 båtar, som delades mellan Johan P 
och Calle S. Nytt 2016 var att motorbå-
tarna var varmt välkomna att delta vilket 
var ett uppskattat inslag. I tävlingen för 
dem togs även 1:a platsen i Muskörunt 
togs hem av Tommy från Långgårn, samt 
att Kent vann poker run på Mysingeval-
sen vilket är fantastiskt roligt. Grattis till 
er alla!

2016 var året vi fick igång betydligt fler 
båtägare att vara med på dessa familje- 
evenemang, vilket vi kommer att fortsätta 
med under 2017. Rekord deltagande un-
der Muskö runt, över 120 personer ute 
på böljan blå, vilket jag hoppas att vi slår 
med råge 2017.

Tanken är att vi träffas och har trevligt 
tillsammans och vi kör både en segeltäv-
ling samt en aktivitet för motorbåtarna. 
Här finns alla möjligheter att träffas, lära 
känna båtgrannar och framför allt byta er-
farenheter med varandra.  Vi har bokat in 
datum för evenemangen enligt nedan där 
först ut är Muskö runt den 10:e juni.

Det finns även en annan tävling som går 
av stapeln innan Muskö runt om någon 

skulle vara intresserad, nämligen Seapi-
lot 2 Star. Glädjande kan jag meddela att 
VBS  redan idag har två båtar anmälda till 
Oxelösund den 29/5. Både undertecknad 
och Staffan Ljung är anmälda till start. 
För de som inte seglar så är det en fantas-
tisk tävling som man enkelt kan följa via 
webben. 

Jag kommer att publicera länken när vi 
kommer närmare starten.

Jag hoppas verkligen att ni redan nu an-
tecknar datumen, för det kommer att bli 
trevliga evenemang där jag hoppas på fullt 
deltagande.

Evenemangskalender VBS
Muskö runt 10/6 ARR. VBS
Stenholmsköret  17/6    
Kräftköret  19/8 GBBK
Mysingevalsen 16/9 GBBK/VBS

Övriga intressanta seglingar 2017 
Lidingö runt  20/5 2017
Ornö runt  28/5 2017 
Seapilot 2 star  29/5-1/6 2017
Kolfiberrodret   10/6-11/6 2017
ÅFOR 27/7-5/7 2017
Hyundaicup 26/8 2017

Calle Sagner
Seglarombud

Rapport och plan från seglarombudet
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Vad gäller fram till 2020
Fram till 2020 får vi måla båtbotten med 
godkända biocidfärger. VBS kommer i 
vår att tala om vilka dessa är och med-
dela det i VBS info, på hemsidan samt på 
klubbens anslagstavlor i Östnora. 

Vad gäller från och med 2020
Från och med 2020 får vi inte överhu-
vudtaget måla biocider på båtbottnarna. 
Om vi hade en spolplatta med tvåstegs-
rening skulle vi förmodligen få fortsätta 
att använda godkända biocidfärger. VBS 
har emellertid inte möjlighet att anlägga 
en sådan spolplatta. Det är för dyrt och 
det finns inte heller någon plats där det är 
möjligt att placera den. Ytterligare ett skäl 
är att vårt arrendekontrakt löper på 5 år i 
taget. Med så kort arrendetid är det inte 
försvarbart att göra en så kostsam inves-
tering.

Vad gäller gammal färg som inte 
tagits bort?
VBS förutsätter att de som har färgres-
ter på båtbotten till ett XRF-värde som 
understiger 3 000 inte behöver slipa bort 
färgen. Om det verkligen blir så är emel-
lertid i dagsläget oklart. Det beror på vad 

Bottenfärger

Södertörnskommunerna, Stockholms 
stad och andra kranskommuner bestäm-
mer sig för. De har ett samarbete där de 
ska ena sig om vilka värden som skall vara 
tillåtna.

Stockholms stad har i dagsläget mätt 
giftigheten på 600 båtar och kommer 
att fortsätta mätningarna. Min tro är att 
övriga kommuner kommer att göra på 
samma sätt.

Medlemsgaranti om att du som båtä-
gare inte målar med otillåten biocidfärg 
och att du efter 2019 inte målar med bio-
cidfärg.

VBS garanterar kommunen att vi följer 
de regler som myndigheterna har ställt 
upp för hamnar och båtägare. Därför 
måste vi kräva en försäkran av dig som 
båtägare mot VBS att du följer gällande 
regler. Därför tar vi in följande text i fak-
turorna:

Genom att betala denna faktura garan-
terar jag att min båt inte är bottenmålad 
eller är bottenmålad med färg som är god-
känd av VBS. 

Carl Bonde
Miljöombud



Om du har flyttat
Glöm inte att meddela din nya adress, tele-
fon och epost till Sverre Ekdahl,
Sotingevägen 30, 13791 Västerhaninge,
gamla_sotinge@telia.com, tel 070-6442193.

Om du inte redan har gjort det, skicka din 
epost-adress!

Viktiga datum framöver
Årsmöte: 22 februari 2017.
Nästa infoblad blir istället information på 
hemsidan?

Sjösättning: 6, 7 maj samt 13 maj och med 
den 14 maj som reservdag. 
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Sedan början av 90-talet finns en han-
dikapparkering med 3 platser på hamn-
planen. VBS och Lömif har enats om att 
platsen under tiden från och med 1 april 
till och med 31 oktober är reserverad för 
personer med handikapptillstånd. Övrig 
tid är det en plats för allmän parkering. 

Förutsättningen för att få parkera på en 
handikapplats är att den som har tillstån-
det åker med i bilen. 

Vi har uppmärksammat att i många fall 
finns inte den som har tillståndet med i 

Handikapparkeringen
bilen när den parkeras på handikapp-
latsen på hamnplanen. VBS och Lömif 
kommer i sådana fall att rapportera detta 
till trafikkontoret, vilket kan resultera i att 
tillståndet dras in. VBS kan även utesluta 
medlemmen eftersom man bryter mot 
VBS regler.

Lömif och VBS hoppas att ni som par-
kerar på hamnplanen respekterar de han-
dikappades parkering och inte gör livet 
extra svårt för dem.
Styrelserna för Lömif och VBS


