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Kallelse

Härmed kallas Du till Västerhaninge Båtsällskaps  
ordinarie årsmöte

Datum: Onsdagen den 24 februari 2016
Tid: Klockan 19.30

Plats: Församlingshemmet, Kyrkvägen 7
Parkering vid pastorsexpeditionen/hemmet  

eller Västerhaninge centrumparkering

VBS bjuder på kaffe och bulle

VBS styrelse

Tack Ingrid och välkommen Ingrid!
Så länge jag kan minnas, långt innan jag blev redaktör för informationsbladet 2011, har 
Ingrid Wikén Bonde gjort omslagsbilden. Träffande och roliga! Och alltid med en (båt) katt. 
Tack Ingrid för denna insats!  En avslutningsbild finns på baksidan.
Från detta nummer tas omslagsuppgiften över av Ingrid Ekdahl. Välkommen Ingrid!

 

I församlingshemmet
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Västerhaninge Båtsällskaps ordinarie årsmöte  
onsdagen den 24 februari 2016 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
     2015-02-19--2016-02-24 samt räkenskapsåret 2015-01-01 – 2015-12-31. 
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 beträffande avgifter för 2016.
c)  Styrelsens förslag till inkomst och utgiftsstat för 2016.

12.  Motioner 

13.  Val av ordförande. 
14.  Val av styrelseledamöter och suppleanter. 
15.  Val av revisorer och revisorssuppleant. 
16.  Val av valberedning. 
17.  Avslutning
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Verksamhetsberättelse
Styrelsens verksamhetsberättelse för perioden 2015-02-19 – 2016-02-24  

samt räkenskapsåret 2015-01-01 – 2015-12-31.

Styrelsen har haft följande samman-
sättning

Ordinarie ledamöter
Carl Bonde, ordförande 
Erik Bildsten, vice ordf. o båtköhanterare
Thomas Wallin, hamnkapten
Birgitta Lang, sekreterare
Tommie Boholm, webbmaster
Anna Stoltenberg, medlemsregistret
Sverre Ekdahl, nyckelombud
(Kassörsfunktionen köps av 
Sjöbjörnen)

Suppleanter
Staffan Ljung, seglarombud och försäkrings-
ansvarig
Mikael Libot, BAS ansvarig
Glenn Abrahamsson, miljöansvarig 
tom maj 2015.

Revisorer och ersättare
Kenneth Svensson, ordinarie 
Thomas Tholander, ordinarie
Jan Augustsson, suppleant 

Av årsmötet utsedd valberedning
Tommy Gileborn, sammankallande, 
Christer Arvidsson
Bo Eriksson
Leif Lööw
Börje Öhman

Ombud:
Stefan Hansson, radioombud 
Pelle Asplund, reparation av bryggor
Leif Lööw, stugvärd
Tom Knutsson, distribuerar informationsbla-
det

Redaktör och ansvarig utgivare
Ragnar von Malmborg

Ordinarie årsmöte hölls den 19 februari 
2015. I mötet deltog 37 medlemmar. Un-
der verksamhetsåret har styrelsen haft 9 
protokollförda styrelsesammanträden.
Medlemsantalet var 499 netto den 31 
december 2015 vilket är en minskning 
i förhållande till 2014 med 13 medlem-
mar. (512 netto den 31 december 2014).  
Nya medlemmar var 35 till antalet och 
50 lämnade VBS. Orsaken till utträde är 
bland annat generationsväxling, att man 
sålt båten. En hel del ar tagits bort ur re-

gistret eftersom de trots påminnelse inte 
betalat sina avgifter. 
Båtplatskön. Det är nu 67 medlemmar 
som står i kö för båtplats. 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 båt-
platser. Nästan alla vill ha en bryggplats, 
och det får man snabbast om man börjar 
med en bojplats. 24 medlemmar står i by-
teskön.
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Antalet båtplatser är nu 296 varav 284 
bryggplatser och 12 stycken bojplatser 
samt en bryggplats för VBS båt. 24 med-
lemmar har under året återlämnat sina 
båtplatser. Beläggning av platserna har 
under året varit god. Vid årsskiftet var 10 
platser lediga
Samarbetet med campingen, Västerha-
ninge Sjöscoutkår, kommunen, LÖMIF 
och tomtägarna runt hamnen har varit 
gott. 
VBS informationen har kommit ut med 
fyra ordinarie nummer under verksam-
hetsåret. VBS har också haft en hemsida 
under hela året. Genom hemsidan sker 
ansökan om medlemskap och uppsägning 
av medlemskap. Här finns även stadgarna 
och ordningsreglerna samt annan informa-
tion om exempelvis sjö- och torrsättning 
och annan aktuell viktig information.
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 
Utomhusgrupp.
Hamnen med följande undergrupper:
Bryggrupp, Fordonsgrupp, Vassröjnings-
grupp och Bojgrupp.

I styrelsen har Thomas Wallin ansvarat för 
Torr- och sjösättning, Sverre Ekdahl för 
Utomhus och miljö och Thomas Wallin 
för hamnen eftersom platsen är vakant.
Ansvaret för miljön har delats av Thomas 
Wallin och Carl Bonde eftersom platsen 
är vakant sedan maj.
Styrelsen har efter bästa förmåga place-
rat de medlemmar i den arbetsgrupp som 
de anmält intresse för. Meningen är att 
varje grupp skall ha en ansvarig/samman-
kallande medlem och att grupperna så att 
säga skall vara självgående. Så fungerar det 
redan i några grupper medan det återstår 
en del att göra i andra.
Arbetsbefrielse.  64 medlemmar som har 
båtplats i Östnora har betalat en arbetsbe-
frielseavgift på 300 kronor för att slippa 
delta i arbetet. 
Sjösättning och torrsättning. Sjösätt-
ning ägde rum den 10, 11 och 17 maj 
samt torrsättning den 27, 28 september 
och 4 oktober. Totalt 91 båtar torrsattes i 
VBS regi. Både sjösättningen och torrsätt-
ningen har fungerat bra. Vid båda tillfäl-
lena var det bra väder. Korv med bröd på 
våren och soppa på hösten höll humöret 
uppe. 42 båtar har tagits upp i egen regi.
En stor förändring mot tidigare år var att 
man bara kunde önska sig vilken dag och 
vilket pass båten skulle tas upp. Det slutliga 
beslutet fattades av styrelsen. Förändring 
beror på att det blivit fler nya båtar och 
större båtar och vi måste utnyttja marken 
bättre och snabba upp torrsättningen.  
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Utförda arbeten. Vassröjning och röj-
ning av sly i backen ovanför hamnplanen 
har utförts. VBS anlitade ett företaget till 
röjning av sly eftersom det visade sig vara 
mycket svårt att röja området. Eftersom 
vi inte kunde få några medlemmar som 
ställde upp och städade klubbstugan så 
köpte VBS den tjänsten.
En vågbrytare vid mastkranen har mon-
terats och fungerar utmärkt.
Värmepumpen har fungerat bra. Den har 
sänkt värmekostnaderna.
Gropar i vägen har fyllts igen. 
Kanten runt parkeringen har snyggats 
till och fått gräs.
En plats för MC-parkering har iord-
ningställts och en skyllt om MC-parke-
ring satts upp.
DNA-märkning har gjorts på VBS ut-
rustning.
Den del av bryggan som förstördes av 
branden i början av maj, där tre båtar 
brann upp, är reparerad.
Lösa brädor på flytbryggan har spikats 
fast.
En fågelskrämma har satts upp vid mast-
kranen, men fungerade inte helt bra ännu 
eftersom den ibland fastnar i mastkranen 
eller riggen på närmaste segelbåt. Den 
verkar emellertid ha haft en avskräckande 
verkan på vissa fåglar.
En ny gräsklippare har inköpts.
Skrubbis är inköpta och utsatta vid mast-
kranen.

Lås vid bom och ramp är utbytta.
Tunnorna under arbetsflotten har bytts 
till nya.
Veven till trailern är fastsvetsad. Den för-
svann allt som oftast och nu hoppas vi att 
detta ska förhindra att den springer sin 
väg.
Dragningen av vattenledningar och el-
ledningar har kartlagts. Dokumentatio-
nen finns på en karta i klubbstugan.
Bryggbelysningen har setts över och la-
gats.
Ett mötesforum för samarbetsfrågor mel-
lan VBS, LÖMIF och Campingen har 
startats upp.
Carl Sagner har hållit en kurs i navigation 
för medlemmar med motorbåt.
Kappseglingar har för VBS medlemmar 
inneburit möjligheten att segla Captains 
Cup, ett samarrangemang mellan VBS, 
ÖrBk samt GBBK. Planen var att ordna 
4 seglingar men tyvärr utgick 2. Sten-
holmsköret på grund av dåligt väder och 
för få anmälda och Höstrusket då Oxnö 
Båtklubb tagit på sig att arrangera men 
i sista stund drog sig ur. VBS stod som 
arrangör av Muskö Runt som lockade 9 
båtar. Trots hårda vindar på 12-13 m/sek 
kom alla utom en båt i mål. Den som bröt 
lyckades enligt egen utsago inte pricka 
mållinjen... GBBK arrangerade Kräftköret 
där 13 båtar kom till start. VBS lyckades 
belägga 6 av de 10 främsta placeringarna 
i Captains Cup. Hela 4 av 5 båtar i topp 
var dessutom VBS:are! 
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Vakthållningen har fungerat bra men 3 
medlemmar har fått straffavgift för att 
de inte gjort sina vaktpass. I princip alla 
medlemmar som går vakt har fått ett SMS 
där de förvarnas om sitt kommande vakt-
pass. Styrelsen tror att detta har drastiskt 
minskat antalet vaktlösa nätter. 
Några vandaler har under november, 
med sprayfärg, kladdat ner fyra av båtarna 
på de övre planerna.
Elektriciteten på hamnplanen har varit 
inkopplad under perioden 15 mars – 15 
november och på mellan- och övre planen 
15 mars – 31 maj samt 15 oktober – 15 
november. Den har även under vintern 
varit påslagen sista helgen i varje månad 
för den som behöver göra något arbete el-
ler bara ladda batterierna.  
Sopcontainer har funnits på hamnplanen 
under en kortare period i samband med 
sjösättning.
Parkeringen. Även detta år anlitade VBS 
tillsammans med LÖMIF Länsparkerings 
Bevakning AB som under perioden 15 
juni till 15 augusti övervakade att de av 
årsmötet, styrelsen och LÖMIF fastställda 
parkeringsreglerna respekterades. 
Båtsamverkan.  VBS är medlem i båt-
samverkan. Avsikten med medlemskapet 
är att vi tillsammans med polisen och an-
dra båtklubbar skall förebygga, minska 
och skydda oss mot båtrelaterade brott. 

Miljö- och avfallsplanen för VBS verk-
samhet som fastställdes av styrelsen den 
19 mars 2014 gäller fortfarande. Den of-
fentliggjordes genom VBS informationen 
2014 nr 2 och den finns även på hemsi-
dan i ordningsreglerna.
Miljöarbetet. Enligt ett föreläggande från 
kommunen och vårt åtagande skall vi un-
der åren 2015 – 2016 vidta ett antal åt-
gärder för att VBS medlemmar 2020 skall 
ha giftfria båtbottnar. Styrelsen har under 
2015 informerat medlemmarna genom 
medlemsbladet, hemsidan och på med-
lemsmöten om vad som gäller och hur vi 
gemensamt skall uppnå målet. 

Styrelsen har upplyst om vilka färger 
som är tillåtna. Styrelsen har uppmanat 
medlemmarna att endast använda tillåtna 
färger, att helst inte bottenmåla utan att 
istället borsta botten under sommaren el-
ler att vid behov anlita en båttvätt. Sty-
relsen har ordnat en plats vid mastkranen 
där båtarna kan rengöras med en så kallad 
”skrubbis” som VBS tillhandahåller.  

Blödande färger är det förbjudet att an-
vända. VBS tillhandahåller även en sär-
skild duk att lägga under båten då färgen 
skrapas bort. Resterna skall sedan depo-
neras på återvinningsstationen. Ett tiotal 
medlemmar har med gott resultat prövat 
en inmonterad ultraljudsanläggning som 
förhindrar att havstulpaner sätter sig fast 
på botten.
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För att komma fram till vilka båtar som 
behöver saneras har VBS anlitat Happy 
Boat för att mäta halter av koppar, zink 
och tenn på båtskroven av 63 stycken av 
föreningens båtar. Detta utfördes av Brit-
ta Eklund den 29 april och 10 december 
2015 i närvaro av ordföranden för klub-
ben och Thomas Wallin. Undersökningen 
har gjorts med en röntgenmetod som tar 
reda på metallinnehålet i båtarnas botten-
färger.

VBS har fått resultatet från den första 
mätningen. Trots att de flesta båtar var 
byggda före förbud av användning av 
bottenfärger innehållande tennorganiska 
föreningar infördes så är det endast sex av 
båtarna som fortfarande har högre halter 
av dessa gifter och som bedöms behöva 
saneras. Fyra av båtarna hade nästan inga 
giftiga metaller alls och 16 hade endast 
mindre mängd giftiga metaller. Sju båtar 
hade ganska mycket giftiga metaller. 

VBS har inte fått resultatet från mät-
ningen i december.

Hela resultatet kommer att redovisas på 
hemsidan och i medlemsbladet. Berörda 
båtägare har fått och kommer att få ett 
mejl om resultatet.
Sammanfattningsvis har det mesta fung-
erat bra under verksamhetsåret och styrel-
sen tackar alla medlemmar och funktio-
närer som ställt upp och hjälpt till med 
arbetet. 

Ekonomin. VBS har under året köpt eko-
nomifunktionen av Inge Bramer (Sjöbjör-
nen). Samarbetet med Inge och de tjäns-
ter han tillhandahållit har enligt styrelsens 
uppfattning fungerat mycket bra.
Ekonomin har under perioden varit god. 
VBS räkenskaper för perioden 2015-01-
01 – 2015-12-31 framgår av bifogade ba-
lans- och resultaträkning.

Styrelsen föreslår att årets resultat 
1.194,44 kronor, läggs till det egna kapi-
talet som därefter uppgår till 264.364,25 
kronor. 

För styrelsen
Carl Bonde
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 Västerhaninge Båtsällskap  Sida:  1(1)

 812401-1605  Resultatrapport  Utskrivet:  16-01-09
 Preliminär  11:22

 Räkenskapsår: 15-01-01 - 15-12-31  Senaste vernr:  312
 Resultatenhet: Hela företaget
 Period: 15-01-01 - 15-12-31

 Perioden  Period fg år  Årsbudget
 Rörelsens intäkter

 3011  Medlemsavgifter  146 700,00  152 600,00  160 000,00
 3012  Inträdesavgifter  10 800,00  24 000,00  20 000,00
 3014  Bryggplatsavgifter  437 692,00  417 122,75  420 000,00
 3015  Vinteravgifter  54 700,00  65 217,00  60 000,00
 3017  Tävlingsavgifter  0,00  0,00  1 000,00
 3019  Säsongsavgifter båtplats  2 200,00  2 400,00  5 000,00
 3020  Arbetsbefrielseavgifter  19 200,00  19 800,00  20 000,00
 3021  Avgift utebliven vakt  4 500,00  9 000,00  5 000,00
 3024  Påminnelseavgift  3 200,00  2 600,00  1 000,00
 3025  Straffavgift  0,00  4 500,00  3 000,00
 3027  Nycklar  15 800,00  21 600,00  28 000,00
 3051  Diverse intäkter  530,00  500,00  1 000,00
 3699  Pay-back Svenska Sjö  1 200,00  0,00  0,00
 S:a Rörelseintäkter  696 522,00  719 339,75  724 000,00

 Direkta kostnader
 4017  Tävlingsmaterialkostnader  -748,00  -831,00  -4 000,00
 S:a Direkta kostnader  -748,00  -831,00  -4 000,00

 Bruttovinst  695 774,00  718 508,75  720 000,00

 Övriga externa kostnader
 5010  Arrende Haninge Kommun  -101 777,00  -101 777,00  -103 000,00
 5020  El - klubblokal  -18 019,99  -22 987,49  -15 000,00
 5025  El - bryggor o mark  -15 936,90  -14 930,48  -15 000,00
 5026  Mark - rep o underhåll  -7 599,00  -9 782,00  -11 000,00
 5027  Mark - förbrukningsinventarier  -8 448,00  0,00  0,00
 5028  Båtvagnar - rep o underhåll  0,00  -964,00  -20 000,00
 5029  Båtvagnar - förbrukningsinventarier  -7 590,00  0,00  0,00
 5030  Klubbstuga - rep o underhåll  -11 857,00  -12 324,00  -7 000,00
 5031  Klubbstuga - förbrukningsinventarier  -1 439,00  -4 944,25  0,00
 5032  Hamn - rep o underhåll  -18 285,00  -10 016,75  -12 000,00
 5033  Hamn - förbrukningsinventarier  -11 716,00  0,00  0,00
 5040  Torr- o sjösättningsomkostnader  -13 593,60  -3 930,40  -14 000,00
 5060  Städning o sophantering  -6 918,00  -10 098,00  -15 000,00
 5503  Förbrukningsinventarier  0,00  -27 484,00  0,00
 5504  Miljökostnader  -13 434,00  -1 620,00  0,00
 5507  Vidarefakturering LOMIF  3 983,00  8 110,00  7 000,00
 6110  Kontorsmateriel  -6 246,50  -7 239,00  -10 000,00
 6120  Informationsbladet  -9 913,50  -5 666,00  -6 000,00
 6210  Telefoni  -5 860,00  -7 631,00  -9 000,00
 6220  IT-tjänster  -4 888,00  -3 854,00  -6 000,00
 6222  Förbrukningsmateriel  -1 817,00  -9 622,75  -10 000,00
 6250  Porto - diverse  -2 525,00  -3 253,00  0,00
 6255  Porto - Infobladet  -10 307,00  -11 558,50  -18 000,00
 6270  Redovisningstjänster  -57 921,50  -57 749,00  -70 000,00
 6310  Försäkringar  -9 596,00  -10 010,00  -11 000,00
 6411  Bilersättning styrelse o ombud  -8 788,00  -7 228,00  -10 000,00
 6420  Arvoden & kostnader ombud  -26 993,00  -11 638,75  -25 000,00
 6421  Vaktersättning  -3 200,00  0,00  0,00
 6430  Medlemsmöten och festligheter  -15 213,00  -7 105,00  -11 000,00
 6981  Förbundsavgifter - SMBF  -49 980,00  -43 290,00  -49 000,00
 6982  Föreningsavgifter - SSRS  -2 000,00  0,00  -1 000,00
 6991  Diverse övriga kostnader  -4 939,00  -5 158,99  -19 000,00
 S:a Övriga externa kostnader  -452 817,99  -403 752,36  -460 000,00

 Personalkostnader
 7000  Arvoden styrelse  -140 546,00  -126 997,00  -145 000,00
 7200  Soc.avgifter på arvoden  -23 652,00  -20 509,00  -35 000,00
 S:a Personalkostnader  -164 198,00  -147 506,00  -180 000,00

 Övriga rörelsekostnader mm
 7930  Avskrivningar  -77 564,00  -81 423,00  -80 000,00
 S:a Övriga rörelsekostnader mm  -77 564,00  -81 423,00  -80 000,00

 Rörelseresultat  1 194,01  85 827,39  0,00

 Finansiella poster
 8300  Ränteintäkter  0,43  3 706,63  0,00

 Resultat efter finansiella poster  1 194,44  89 534,02  0,00

 Beräknat resultat  1 194,44  89 534,02  0,00

 8999  Redovisat resultat  0,00  -89 534,02  0,00
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 Västerhaninge Båtsällskap  Sida:  1(1)

 812401-1605  Balansrapport  Utskrivet:  16-01-09
 Preliminär  11:22

 Räkenskapsår: 15-01-01 - 15-12-31  Senaste vernr:  312
 Resultatenhet: Hela företaget
 Period: 15-01-01 - 15-12-31

 Ing balans  Period  Utg balans
 TILLGÅNGAR

 Anläggningstillgångar
 Materiella anläggningstillgångar

 1150  Bryggor & rampar  1 483 323,00  0,00  1 483 323,00
 1157  Bryggförbättringar  67 960,00  0,00  67 960,00
 1159  Avskrivning bryggor & rampar  -1 307 478,00  -77 564,00  -1 385 042,00
 1180  Klubbhus  150 000,00  0,00  150 000,00
 1189  Avskrivning klubbhus  -149 999,00  0,00  -149 999,00
 1220  Datorer  119 717,00  0,00  119 717,00
 1221  Övriga inventarier  100 159,00  0,00  100 159,00
 1229  Avskrivning inventarier  -219 875,00  0,00  -219 875,00
 1240  Traktordragna båtvagnar  235 700,00  0,00  235 700,00
 1249  Avskrivning båtvagnar  -235 699,00  0,00  -235 699,00
 S:a Materiella anläggningstillgångar  243 808,00  -77 564,00  166 244,00

 Finansiella anläggningstillgångar
 1310  Vattenplatser  1 860 967,00  0,00  1 860 967,00
 S:a Finansiella anläggningstillgångar  1 860 967,00  0,00  1 860 967,00

 S:a Anläggningstillgångar  2 104 775,00  -77 564,00  2 027 211,00

 Omsättningstillgångar
 Fordringar

 1510  Medlemsfordringar  23 223,00  3 954,00  27 177,00
 S:a Fordringar  23 223,00  3 954,00  27 177,00

 Kassa och bank
 1910  Kassa  2 289,75  0,00  2 289,75
 1915  Kassa - Christer Arvidsson  5 000,00  -5 000,00  0,00
 1930  Swedbank transaktionskonto  1 172 426,45  170 496,01  1 342 922,46
 1931  Swedbank placeringskonto  2 483,61  0,43  2 484,04
 S:a Kassa och bank  1 182 199,81  165 496,44  1 347 696,25

 S:a Omsättningstillgångar  1 205 422,81  169 450,44  1 374 873,25

 S:A TILLGÅNGAR  3 310 197,81  91 886,44  3 402 084,25

 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
 Eget kapital

 2010  Eget kapital  -173 635,79  -89 534,02  -263 169,81
 2019  Redovisat resultat  -89 534,02  89 534,02  0,00
 S:a Eget kapital  -263 169,81  0,00  -263 169,81

 Obeskattade reserver
 2115  Reparationsfond  -500 000,00  0,00  -500 000,00
 S:a Obeskattade reserver  -500 000,00  0,00  -500 000,00

 Avsättningar
 2251  Depositioner  -154 569,00  154 569,00  0,00
 2280  Depositioner båtplatser  -1 578 700,00  -714 169,00  -2 292 869,00
 2281  Depositioner nycklar  -210 000,00  -28 200,00  -238 200,00
 2282  Depositioner platser efter grind  -440 250,00  440 250,00  0,00
 2283  Depositioner platser före grind  -81 000,00  81 000,00  0,00
 S:a Avsättningar  -2 464 519,00  -66 550,00  -2 531 069,00

 Kortfristiga skulder
 2900  Upplupna sociala avgifter  -20 509,00  -3 143,00  -23 652,00
 2910  Skatt på arvoden  -62 000,00  -18 000,00  -80 000,00
 2980  Avräkning arvoden  0,00  -999,00  -999,00
 2990  Avser detta år - betalat nästa år  0,00  -2 000,00  -2 000,00
 S:a Kortfristiga skulder  -82 509,00  -24 142,00  -106 651,00

 S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER  -3 310 197,81  -90 692,00  -3 400 889,81

 BERÄKNAT RESULTAT***  0,00  1 194,44  1 194,44



Producera 4 nummer av VBS Informa-
tion.
Sjösättning den 7, 8 och 14 maj med 15 
som reservdag.
Torrsättning den 24, 25 september och 
1 oktober samt reservdag söndagen den 2 
oktober. 
Arrangera Muskö Runt och delta i Cap-
tains Cup.
Fortsatta reparationer av bryggor.
Anpassa roddbåten för vassröjningsagre-
gatet.
Röja sly runt hamnen och hamnplanen.
Reparera ramp för jollarna.
Ytterligare kompletteringar av tillägg-
ningsplatsen vid mastkranen för att 
förenkla bortborstning av beväxning av 
båtbotten under säsongen, och för att för-
enkla tilläggningen vid mastkran. 

Punkt 11 a Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2016

Undersöka lämpliga metoder för att sa-
nera giftiga båtbottnar t ex blästring, slip-
ning, inkapsling.
Arbeta för att alla båtbottnar skall vara 
giftfria senast 2020.
Undersöka och ta fram metoder för att 
rengöra båtbottnar utan att belasta mil-
jön med gift.
Rensa bort gamla båtar och jollar utan 
ägare.
Byte av låssystem. Styrelsen anser att lås-
systemet bör bytas från ett nyckelsystem 
till plastkort/magnetiska nycklar som kan 
differentieras och vid behov spärras. För 
närvarande är det för många nycklar på 
drift. Systemet med depositionsavgift bi-
behålls. Vidare eftersträvas automatiskt 
öppnande grindar/bommar.

Du som planerar att inte använda din 
båtplats nästa år.
Du som har tänkt dig att inte utnyttja din 
båtplats kommande säsong skulle ha an-
mält detta före den 1 januari 2016 till båt-
platsombudet. Efter detta datum står du 
själv risken om det inte skulle gå att hyra 
ut platsen till någon annan. Anmäl därför 
snarast till båtplatsombudet att du inte vill 
utnyttja platsen i sommar. Då ökar chan-
sen att du slipper betala för platsen och du 
slipper dessutom att gå vakt.

Du måste även tala om ifall det är för ett 

år eller två år du vill avstå från att utnyttja 
din båtplats.

Enligt stadgarna får du som medlem av-
stå från att utnyttja din båtplats under två 
säsonger. Då slipper du betala båtplatsav-
giften och du slipper att gå vakt.

Överlåtelse av båtplats till ett barn.
Som vi skrivit tidigare finns det möjlighet 
för en båtplatsinnehavare att överlåta plat-
sen till ett av sina barn. Några har gjort 
det under 2014 och 2015. 
Om du vill göra det ska du kontakta båt-
platsombudet.
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Styrelsen föreslår att årsmötet beslutar 
om följande avgifter:

Inträdesavgift: 400 kronor (engångsav-
gift). 
Medlemsavgift: 300 kronor. 
Depositionsavgifter:

Båtplats vid brygga innanför låst grind el-
ler bojplats 7.500 kronor.
Båtplats utanför låst grind 3.000 kronor. 
Nyckeldeposition 1.000 kronor per nyck-
el.
Bryggplats- och bojavgifter:

Bojavgift 1.700 kronor.
Bryggplats 600  kr för platserna nr 280 
-287, 282, 4, 6, 8,12 -19, 306, 307, 308, 
185 -190. 
Övriga bryggplatser 6,70 kronor per cm.
Vinterplats ingår i dessa avgifter.
Den som har båten i sjön efter den 30 
november betalar ytterligare en båtplats-
avgift.
Vinteruppläggningsplats för den som inte 
har sommarplats: 
900 kronor t o m 20 kvm. 
1.700 kronor över 20 kvm.
(Medlemskap fordras, inträdesavgift och 
medlemsavgift tillkommer således).
Säsongsplats: Styrelsen får avgöra avgif-
tens storlek. 

Förseningsavgift:

Högst 1.500 kronor får tas ut. Styrelsen 
får avgöra från fall till fall om lägre belopp 
skall tas ut eller inget belopp alls. Avgiften 
kan tas ut vid exempelvis för sen anmälan 
till torrsättning.
Administrativ avgift:

Vid obetald räkning får medlemmen vid 
påminnelse en administrativ avgift på 200 
kronor. Påminnelsen skickas en gång efter 
ordinarie krav. Om denna påminnelsefak-
tura inte betalas mister medlem medlem-
skap och båtplats.
Straffavgift:

Högst 1.500 kronor får tas ut. Styrelsen 
avgör om lägre straffavgift skall tas ut. Av-
giften tas ut vid utebliven vakttjänstgö-
ring, arbetspass, vägran att följa ordnings-
reglerna eller liknande 
Årsavgift för nyckelinnehavare utan båt-
plats eller vinterplats: 300 kronor per år.
Avgift för befrielse från arbetsplikt: 300 
kronor per år.
 (Befriar dock inte från arbetsplikt vid sjö- 
och torrsättning).

Punkt 11 b.  Avgifter för 2015 
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Budgeten innebär en inkomstökning med 
49 000 kronor. Avgiftshöjningen har gjorts 
med 10 % på bryggplatsavgifter, bojplats-
avgifter och vinteruppläggningsavgifter. 

På utgiftssidan har styrelsen budgeterat 
med en ökning av styrelsearvoden med 
10 000 kronor, en ökning av ombudens 
omkostnader med 10 000 kr och en ök-
ning av de sociala avgifterna med 10 000 
kronor. Vidare föreslår styrelsen att revi-
sorerna skall ha en arvodessumma på sam-
manlagt 4 000 kronor. Den skall fördelas 

lika mellan de revisorer som genomför re-
visionen. 

Anledningen till förslaget är att arbetet 
med att driva VBS med åren blivit svå-
rare och tyngre och det gäller att försöka 
locka medlemmarna att ställa upp och att 
ge dem en mindre uppmuntran för sin 
insatts för VBS. Resterande 15 000 kro-
nor har fördelats på olika budgetposter på 
utgiftssidan. Vidare har styrelsen fördelat 
om pengar mellan budgetposterna så att 
det bättre skall motsvara verkligheten. 

Punkt 11 c. Styrelsens förslag till budget för 2015
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INTÄKTER 2016 KOSTNADER 2016
Medlemsavgifter 150 000 Arrendeavgift -103 000
Inträdesavgifter 20 000 El värme klubbhus -18 000
Bryggavgift 6,70 / cm 483 000 El Bryggbelysning -15 000
Vinteruppläggningsavgifter 64 000 Mark -21 000
Säsongsavgift båtplats 3 000 Båtvagn -10 000
Arbetsbefrielseavgift 20000 Underhåll klubbstuga -7 000
Avgift utebliven vakt 5 000 Hamn – rep. underhåll -19 000
Påminnelseavgift 1 000 Torr- och sjösättning -15 000
Straffavgift 3 000 Städning och sophant. -9 000
Nycklar årsavgift 22 000 Miljökostnader -14 000
Diverse intäkter 1 000 Vidarefaktur. LÖMIF 7 000
Pay-back Svenska Sjö 1 000 Kontorsmaterial -8 000
Ränteintäkter 0 Infobladet framställning -10 000

Telefonkostnad -7 000
IT-tjänster -6 000
Förbrukningsmaterial -3 000
Porto diverse -4 000
Porto infoblad -12 000
Redovisningstjänster -70 000
Försäkringar -11 000
Bilersättn. styr. omb. -10 000
Ombud omkostnader -35 000
Revisorer -4 000
Vaktersättning -3 000
Möten o festligheter -16 000
Förbundsavgift SMBF -52 000
Föreningsavgift SSR -1 000
Diverse övriga kostn. -16 000
Styrelsearvoden -155 000
Sociala avgifter -45 000
Avskrivningar -81 000

Summa 773 000 Summa -773 000



Motion nr 1
Från Stefan Abrahamsson

Jag har ett önskemål om att man ersätter 
den manuella vinschen för mastkranen 
med en elektrisk för att underlätta av och 
påmastning.
Jag föreslår att styrelsen hittar en lämp-
lig vinsch för att klara av/påmastning av 
klubbens segelbåtar.

Styrelsens svar
Styrelsen föreslår att årsmötet uppdrar åt 
styrelsen att utreda möjligheten.

Motion nr 2
Från Leif Lööw

Den del av Östnoravägen som löper mel-
lan grindarna vid hamnplanens början 
och mellanplanen drabbas relativt ofta av 
parkerade bilar. Detta gäller framförallt 
sommartid. Jag har personligen haft syn-
punkter om detta problem tillsammans 
med det bolag som kontrollerar bilparke-
ringen inom VBS hamnområde en period 
under sommaren. Bolaget i fråga anser 
som jag att man borde försöka få tillstånd 
ett gällande parkeringsförbud under som-
marperioden. 

Med anledning av detta föreslås att frå-
gan behandlas av VBS styrelse som därefter 
lämnar förslag på lösning av parkerings-
problemet. Ett gällande parkeringsförbud 
skulle därmed ge parkeringsbolaget rätt 
att avgiftsbelägga felparkerade fordon på 
nämnda vägsträcka.

Styrelsens svar
Styrelsen föreslår att årsmötet avslår mo-
tionen eftersom VBS inte arrenderar vä-
gen och området runt den. Därför kan 
VBS inte införa parkeringsförbud och 
inte heller uppdra åt parkeringsbolaget att 
bötfälla bilägarna.

Punkt 12. Motioner
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VBS behöver en stugvärd till 
klubbstugan
Stugvärden ansvarar för att klubbstugan 
hålls i bra och trivsamt skick. Tillsyn av 
klubbhuset bör ske regelbundet men 
minst var 14:e dag under båtsäsongen. 
Kontakta Sverre Ekdahl 0706-44 21 93 
eller Birgitta Lang 0707-59 52 04 för 
mer information.



Anslagstavlan
Om du har fl yttat
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: 24 februari 2016
Sjösättning: 7, 8, 14 maj. 15 maj reserv.
Nästa infoblad kommer i april.
Manusstopp 20 mars 2016.
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Tack Ingrid för många roliga och träffande omslagsbilder!


