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Styrelseledamöter
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Kallelse

Härmed kallas Du till Västerhaninge Båtsällskaps  
ordinarie årsmöte

Tisdagen den 18 februari 2014
Klockan 19.30

Plats: Krogsalen i Tingshuset, Västerhaninge.

VBS bjuder på kaffe och bulle
Bäst är att parkera vid Ribbyhallen eller Västerhaninge Kyrka.

VBS styrelse
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Västerhaninge Båtsällskaps ordinarie årsmöte 
Tisdagen den 18 februari 2014 klockan 19.30 

Krogsalen i Tingshuset, 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. 
    2013-02-12--2014-02-18 samt räkenskapsåret 2013-01-01—2013-12-31. 
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 om ändring i stadgarna
c) Styrelsens förslag beträffande avgifter för 2014
d) Styrelsens förslag till inkomst och utgiftsstat för 2014

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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Styrelsen har haft följande sammansättning 

Ordinarie ledamöter
Carl Bonde, ordförande.
Christer Arvidsson, hamnkapten.
Birgitta Lang, sekreterare.
Lennart Andersson, miljöombud. 
Tommie Boholm, webbmaster.
Lennart Nyrén, båtplatsombud.
Sverre Ekdahl, nyckelombud.
(Kassörsfunktionen köps av Sjöbjörnen)
Suppleanter
Staffan Ljung, seglarombud och försäkrings-
ansvarig.
Thomas Wallin, vice hamnkapten.
Mia Enefors.
Revisorer ordinarie och suppleant
Kenneth Svensson, ordinarie. 
Thomas Tholander, ordinarie.
Ove Andersson, suppleant.

Verksamhetsberättelse 
Styrelsens verksamhetsberättelse för perioden 2013-02-12 – 2014-02-18 samt räken-
skapsåret 2013-01-01 – 2013-12-31. 

Av årsmötet utsedd valberedning
Tommy Gileborn, sammankallande. 
Leif Lööw.
Christer Huss.
Leif Andersson.
Alexander McGuire (har slutat).
Ombud
Stefan Hansson, radioombud. 
Christer Huss, båtköhanterare.
Leif Lööw, stugvärd.
Tom Knutsson distribuerar informations-
bladet.
Pelle Asplund, arbetsledare för reparation av 
bryggorna.
Ragnar von Malmborg, redaktör och ansva-
rig utgivare.

Ordinarie årsmöte hölls den 12 februari 
2013. I mötet deltog 53 medlemmar. Under 
verksamhetsåret har styrelsen haft 10 proto-
kollförda styrelsesammanträden. 

Sällskapet hade 507 medlemmar den 31 
december 2013. Antalet båtplatser är nu 
295. Genom breddningen av ett antal platser 
försvann 5. Det är 140 medlemmar som står 
i båtplatskön. 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 snabbast 
om man börjar med en bojplats. 

Samarbetet med Haninge Jolleseglare, cam-
pingen, Västerhaninge Sjöscoutkår, kommu-
nen, LÖMIF och tomtägarna runt hamnen 
har varit gott. 

Haninge Jolleseglare har lagt ned verk-
samheten. Deras markområde och lokaler 
har övertagits av Västerhaninge Sjöscoutkår. 
VBS får nu utnyttja en del av sjöscouternas 
område. Det är gräsområdet mellan järnsta-
ketet och vattnet som sträcker sig från vänd-
planen fram till sjöscouternas bod. VBS har 
fått överta en av Haninge Jolleseglares sjöbo-
dar närmast bryggan.

Under verksamhetsåret har fyra ordinarie 
nummer av VBS Information givits ut. VBS 
har också haft en hemsida under hela året. 
Genom hemsidan sker ansökan om med-
lemskap och uppsägning av medlemskap. 
Här finns även stadgarna och ordningsreg-
lerna samt annan information om exempel-
vis sjö- och torrsättning och annan aktuell 
viktig information.



Styrelsen har under året haft följande ar-
betsgrupper:
Torr- och sjösättning med följande under-
grupper:
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.
I styrelsen har Christer Arvidsson ansvarat 
för Torr- och sjösättning, Sverre Ekdahl för 
Utomhus och miljö och Lennart Andersson 
och Thomas Wallin för Hamnen.

Styrelsen har efter bästa förmåga placerat 
de medlemmar som anmält intresse för att 
arbeta i någon specifik grupp. 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: Av de medlemmar som 
har båtplats i Östnora har 67 anmält att de 
inte vill delta i arbetet utan betalar en arbets-
befrielseavgift på 300 kronor per år.

Sjösättning ägde rum den 11, 12 och 18  
maj samt torrsättning den 28, 29 september 
och 5 oktober. Sjösättningen var således en 
vecka senare och torrsättningen en vecka ti-
digare än föregående år vilket de flesta tyckte 
var positivt. Totalt 94 båtar torrsattes i VBS 
regi. Nytt för i år är att det var tre funktionä-
rer på varje pass som ledde torrsättningsar-
betet. Både sjösättningen och torrsättningen 
har fungerat bra. Vid båda tillfällena var det 
bra väder. Korv med bröd på våren och sop-
pa på hösten höll humöret uppe. 

6

Stora rampen reparerades före torrsätt-
ningen. Bottenplåtarna var trasiga och det 
fanns ett stort hål längst ut på rampen som 
nu täckts över. Rampen har också rensats 
från plank, stockar och grenar som hamnat 
där de senaste 10-15 åren. Vidare så har det 
på båda sidor ordnats ordentligt breda och 
säkra landgångar med räcke.

16 stolpar i hamnen på insidan av yttre 
bryggan har flyttats för att ge bredare platser. 
Fem platser försvann genom denna åtgärd. 
Anledningen till breddningen är att många 
platser är väldigt smala och att medlem-
marna skaffar sig bredare båtar och inte tvärt 
om. De medlemmar som berörs kommer att 
få en ny plats som passar anmäld båtbredd. 

Ett stort antal stolpar som med åren sjun-
kit ned har lyfts upp eller så har en ny stolpe 
slagits ned. 

Arbetet med rampen och stolparna har ut-
förts av företaget Sjömaskiner. De skall även 
laga en del av stenkistan vid grinden. Priset 
för allt detta arbete blev 121.250 kronor.

Mellanplanen har vägts av, fått ny belägg-
ning och diket har grävts ut. Det innebär att 
de båtar som ligger där inte ständigt har en 
sjö av vatten under och runt vaggorna. Arbe-
tet utfördes av Hans Andersson Entreprenad 
till en kostnad av 69.658 kronor.

Bryggan till höger om lilla rampen vid vas-
sen inne vid land har fått sex nya platser med 
bojar för akterförtöjning. Bojar, kätting, P-
ringar mm kostade 11.208 kronor.

Stora båtvagnen har fått nytt skyddsgum-
mi på stöttorna och stävstöttan har konstru-
erats om för att undvika skador på båtarna.

Före torrsättningen rensades vägen från 
stora rampen och ända fram till hamnplanen 
från nedhängande och hindrande grenar.
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Jollarna kommer från och med i vår att flyt-
tas till ny plats närmare bryggan intill vassen 
och vattnet. Då slipper man släpa dem över 
vändplanens asfalt när de skall tas upp eller 
läggas i. 

Femtio meter brygga, till höger direkt ef-
ter grinden, har reparerats av 6 medlemmar 
under ledning av Pelle Asplund Nu återstår 
bara resten, sådär en 550 meter.

Mycket sly har röjts ovanför hamnplanen 
och ut mot bryggan, hålen i vägen på hamn-
planen har asfalterats. Vaggagården har ren-
sats från gamla vaggor och vagnar. Klubbstu-
gan har målats där det behövdes och fått nytt 
tak över dörren, trasiga Y-bommar har repa-
rerats, vattenslangar och elkablar har förank-
rats bättre, Ny högtryckstvätt och nya vat-
tenslangar till högtryckstvättarna har köpts 
in, stora grinden har justerats, ljuset på bryg-
gorna går nu att stänga av på bryggvingarna 
mm. 

Flytbryggans förankringar har undersökts 
av dykare. De visade sig vara i god kondi-
tion.

Vi har fortsatt att investera i en del nya 
upplysningsskyltar som är anpassade till 
vad som gäller idag. Detta är ett rätt så till-
förlitligt sätt att kommunicera med med-
lemmarna. Det som skrivs i tidningen och 
på hemsidan är det lätt att glömma, och en 
del läser inte alls. Förhoppningsvis ser man 
vad som står på skylten när den dyker upp 
alldeles framför ögonen.

Vakthållningen har fungerat relativt bra. 
Åtta medlemmar har fått straffavgift för att 
de inte gjort sina vaktpass.

Stölder har förekommit. Bland annat har 
motordrev och VBS stora skylt till höger om 
grinden stulits. 

VBS har under året arrangerat seglings-
tävlingarna Muskö Runt den 1 juni och 

Sista Chansen den 17 augusti samt deltagit 
i Captains Cup. Där ingick Stenholmsköret 
den 16 juni, Kräftköret den 27 augusti och 
Höstrusket den 21 – 22 september.

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 no-
vember. Den har även under vintern varit 
påslagen sista helgen i varje månad för den 
som behöver göra något arbete eller bara lad-
da batterierna. Sopcontainer har funnits på 
hamnplanen under en kortare period i sam-
band med torrsättning.

Även detta år anlitade VBS tillsammans 
med LÖMIF Länsparkerings Bevakning 
AB som under perioden 15 juni till 15 au-
gusti övervakade att de av årsmötet, styrelsen 
och LÖMIF fastställda parkeringsreglerna 
respekterades. 

I hamnen har det blivit ett riktigt lyft när 
det gäller standarden på förtöjningar. Dels 
sattes en skylt upp som säger hur båtarna ska 
förtöjas dels så ”lappades” de båtar som hade 
bristfälliga förtöjningar. På lappen stod vad 
som skulle åtgärdas. I stort sett alla har följt 
uppmaningarna. 

Jolleuppläggningsplatsen rensades från 
jollar som inte hade någon namnskylt. Dessa 
jollar placerades inom vaggagården och kom-
mer i vår att forslas bort.

VBS har under året köpt ekonomifunk-
tionen av Inge Bramer (Sjöbjörnen). Sam-
arbetet med Inge och de tjänster han till-
handahållit har enligt styrelsens uppfattning 
fungerat mycket bra.

Sammanfattningsvis har det mesta fung-
erat bra under verksamhetsåret och styrelsen 
tackar alla medlemmar och funktionärer som 
ställt upp och hjälpt till med arbetet.



8

 Västerhaninge Båtsällskap  Sida:  1(2)

 Resultatrapport  Utskrivet:  14-01-07
 Preliminär  11:31

 Räkenskapsår: 13-01-01 - 13-12-31  Senaste vernr:  319
 Resultatenhet: Hela företaget
 Period: 13-01-01 - 13-12-31

 Perioden  Period fg år  Ack.budget
 Rörelsens intäkter mm

 Nettoomsättning
 3011  Medlemsavgifter  157 300,00  159 300,00  160 000,00
 3012  Inträdesavgifter  12 400,00  22 000,00  16 000,00
 3014  Bryggplatsavgifter  419 731,00  276 517,07  415 000,00
 3015  Vinteravgifter  51 600,00  54 100,00  62 500,00
 3017  Tävlingsavgifter  1 246,00  0,00  1 000,00
 3019  Säsongsavgifter båtplats  1 600,00  4 800,00  5 000,00
 3020  Arbetsbefrielseavgifter  20 100,00  0,00  8 000,00
 3021  Avgift utebliven vakt  10 500,00  4 400,00  4 000,00
 3024  Påminnelseavgift  1 500,00  200,00  1 000,00
 3025  Straffavgift  1 462,00  1 500,00  1 500,00
 3026  Vidaredeb LOMIF  28 034,00  17 224,00  10 000,00
 3027  Nycklar  28 000,00  0,00  15 000,00
 3051  Diverse intäkter  784,00  356,00  2 000,00
 S:a Nettoomsättning  734 257,00  540 397,07  701 000,00

 S:a Rörelseintäkter mm  734 257,00  540 397,07  701 000,00

 Rörelsens kostnader
 Råvaror och förnödenheter mm

 4017  Tävlingsmaterialkostnader  -1 415,00  0,00  -4 000,00
 4021  Utbetald ersättning för vakt  -2 400,00  -1 600,00  0,00
 S:a Råvaror och förnödenheter mm  -3 815,00  -1 600,00  -4 000,00

 Bruttovinst  730 442,00  538 797,07  697 000,00

 Övriga externa kostnader
 5000  Investeringar - möjlig balansering  -14 132,00  0,00  0,00
 5010  Arrende Haninge Kommun  -101 473,00  -99 095,00  -102 000,00
 5020  El o Värme KLUBBLOKAL  -21 406,55  -22 193,00  -25 000,00
 5025  El - BRYGGBELYSNING  -8 388,66  -22 102,00  -25 000,00
 5026  Vagga-planen  -4 000,00  -6 250,00  0,00
 5027  Underhåll rampväg  -747,00  -12 516,00  0,00
 5060  Städning o sophantering  -13 378,00  -13 522,00  -14 000,00
 5110  Utbildningar o kurser  0,00  -1 293,00  0,00
 5500  Underhåll båtvagnar  -3 835,00  -1 875,00  -20 000,00
 5501  Underhåll bojar/bryggor  -41 737,70  -35 869,05  -69 000,00
 5502  Smärre bryggkostnader  -10 646,00  -18 783,00  0,00
 5503  Torr/sjösättningskostnader  -3 903,10  -6 341,00  -10 000,00
 5504  Miljökostnader  -1 620,00  -1 620,00  0,00
 5506  Låskostnader  -563,00  -6 021,00  0,00
 5510  VBS-stugan  -1 390,00  -8 244,00  0,00
 5511  Klubbstugan reparationer  -6 758,00  0,00  -7 000,00
 6110  Kontorsmateriel  -22 433,00  -13 637,00  -14 000,00
 6120  Informationsbladet  -3 988,00  -4 980,00  -5 000,00
 6150  Trycksaker  0,00  0,00  -1 000,00
 6210  Telefoni  -7 027,00  -5 844,00  -14 000,00
 6220  IT-tjänster  -3 311,00  -4 804,00  0,00
 6222  IT, förbrukningsmateriel  -990,00  -2 417,00  0,00
 6250  Porto - diverse  -4 444,00  -4 715,88  -4 000,00
 6255  Porto - Infobladet  -10 471,00  -13 032,00  -4 000,00
 6260  Bank- o postavgifter  -2 751,50  -1 192,00  -1 000,00
 6270  Redovisningstjänster  -52 938,00  -59 375,00  -75 000,00
 6310  Försäkringar  -8 723,00  -6 042,00  -8 000,00
 6410  Styrelsen - omkostnader  -11 791,45  -7 816,00  0,00
 6411  Bilersättning styrelse o ombud  -7 534,50  -7 700,00  0,00
 6420  Ombud m fl - omkostnader  -3 490,00  -3 331,00  -15 000,00
 6421  Vaktersättning  -1 400,00  0,00  0,00
 6430  Medlemsmöten och festligheter  -4 488,00  -1 700,00  -11 000,00
 6490  Övriga förvaltningskostnader  -700,00  -1 400,00  -14 000,00
 6981  Förbundsavgifter - SMBF  -44 802,00  -44 344,00  -48 000,00
 6982  Föreningsavgifter - SSRS  -1 000,00  -3 400,00  0,00
 6983  Sponsoring - Skärgårdsstiftelsen/maja  -900,00  -1 000,00  0,00
 6984  Bankavgifter  0,00  -51,00  0,00
 6991  Diverse övriga kostnader  2 000,00  -6 006,00  0,00
 6992  SBU Båtlivsfonden  0,00  -5 000,00  0,00
 S:a Övriga externa kostnader  -425 160,46  -453 510,93  -486 000,00

 Personalkostnader
 7000  Arvoden  -119 999,00  0,00  -120 000,00
 7200  Soc.avgifter på arvoden  -15 544,00  0,00  -20 000,00
 S:a Personalkostnader  -135 543,00  0,00  -140 000,00

 S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm  -564 518,46  -455 110,93  -630 000,00
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 Västerhaninge Båtsällskap  Sida:  2(2)

 Resultatrapport  Utskrivet:  14-01-07
 Preliminär  11:31

 Räkenskapsår: 13-01-01 - 13-12-31  Senaste vernr:  319
 Resultatenhet: Hela företaget
 Period: 13-01-01 - 13-12-31

 Perioden  Period fg år  Ack.budget
 Rörelseresultat före avskrivningar  169 738,54  85 286,14  71 000,00

 Rörelseresultat efter avskrivningar  169 738,54  85 286,14  71 000,00

 Övriga rörelsekostnader mm
 7930  Avskrivningar  -77 564,00  -90 274,00  -71 000,00
 S:a Övriga rörelsekostnader mm  -77 564,00  -90 274,00  -71 000,00

 Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader  92 174,54  -4 987,86  0,00

 Resultat från finansiella investeringar
 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

 8300  Ränteintäkter  14 471,62  19 608,98  0,00
 S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  14 471,62  19 608,98  0,00

 S:a Resultat från finansiella investeringar  14 471,62  19 608,98  0,00

 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader  106 646,16  14 621,12  0,00

 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt  106 646,16  14 621,12  0,00

 Resultat före skatt  106 646,16  14 621,12  0,00

 Beräknat resultat  106 646,16  14 621,12  0,00

 8999  Redovisat resultat  0,00  -14 621,12  0,00
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 Västerhaninge Båtsällskap  Sida:  1(1)

 Balansrapport  Utskrivet:  14-01-07
 Preliminär  11:30

 Räkenskapsår: 13-01-01 - 13-12-31  Senaste vernr:  319
 Resultatenhet: Hela företaget
 Period: 13-01-01 - 13-12-31

 Ing balans  Period  Utg balans
 TILLGÅNGAR

 Anläggningstillgångar
 Materiella anläggningstillgångar

 1150  Bryggor & rampar  1 275 000,00  208 323,00  1 483 323,00
 1157  Bryggförbättringar  67 960,00  0,00  67 960,00
 1159  Avskrivning bryggor & rampar  -1 152 350,00  -77 564,00  -1 229 914,00
 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  -231 840,00  0,00  -231 840,00
 S:a Materiella anläggningstillgångar  194 472,00  130 759,00  325 231,00

 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  2 055 439,00  130 759,00  2 186 198,00

 Omsättningstillgångar
 Fordringar

 1510  Medlemsfordringar  20 535,00  25 237,00  45 772,00
 S:a Fordringar  20 535,00  25 237,00  45 772,00

 Kassa och bank
 1910  Kassa  7 186,20  -4 896,45  2 289,75
 1915  Kassa - Christer Arvidsson  0,00  5 000,00  5 000,00
 1930  Swedbank transaktionskonto  120 452,71  844 553,10  965 005,81
 1931  Swedbank placeringskonto  809 942,72  -807 465,49  2 477,23
 S:a Kassa och bank  937 581,63  37 191,16  974 772,79

 S:a Omsättningstillgångar  958 116,63  62 428,16  1 020 544,79

 S:A TILLGÅNGAR  3 013 555,63  193 187,16  3 206 742,79

 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
 Eget kapital

 2010  Eget kapital  -552 368,51  485 378,88  -66 989,63
 2015  Avsättning till reparationsfond  500 000,00  -500 000,00  0,00
 2019  Redovisat resultat  -14 621,12  14 621,12  0,00
 S:a Eget kapital  -66 989,63  0,00  -66 989,63

 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  -196 719,00  16 100,00  -180 619,00
 2280  Depositioner båtplatser  -1 813 050,00  141 700,00  -1 671 350,00
 2281  Depositioner nycklar  -135 600,00  -9 100,00  -144 700,00
 2282  Depositioner platser efter grind  -246 000,00  -139 500,00  -385 500,00
 2283  Depositioner platser före grind  -39 000,00  -24 000,00  -63 000,00
 S:a Avsättningar  -2 430 369,00  -14 800,00  -2 445 169,00

 Kortfristiga skulder
 2450  Felbetalningar  0,00  -1 640,00  -1 640,00
 2900  Upplupna sociala avgifter  0,00  -15 544,00  -15 544,00
 2910  Skatt på arvoden  0,00  -59 500,00  -59 500,00
 2990  Avser detta år - betalat nästa år  -16 197,00  4 943,00  -11 254,00
 S:a Kortfristiga skulder  -16 197,00  -71 741,00  -87 938,00

 S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER  -3 013 555,63  -86 541,00  -3 100 096,63

 BERÄKNAT RESULTAT***  0,00  106 646,16  106 646,16



Ekonomi

Ekonomin har under perioden, trots de stora 
reparationskostnaderna, varit  god.

VBS räkenskaper för perioden 2013-01-01 
– 2013-12-31 framgår av balans- och resul-
taträkningar på föregående sidor.

Av det egna kapitalet har 500.000 kronor, 
enligt beslut av årsmötet 2013, överförts till 
en fond för reparationer.

Det ingående egna kapitalet uppgår däref-
ter till kr 66.989,83 kronor.

Styrelsen föreslår att årets resultat, kr 
106.646,16 kronor, läggs till det egna kapi-
talet som därefter uppgår till kr 173.635,79 
kronor.

För styrelsen  
Carl Bonde
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Propositioner
Punkt 11 A. Styrelsens förslag till verk-
samhetsplan för 2014.

• Producera 4 nummer av VBS information.
• Sjösättning den 10, 11 och 17 maj med 18 

som reservdag.
• Torrsättning den 27, 28 september och 4 

oktober samt reservdag söndagen den 5 ok-
tober. Även den 4 oktober har vi två pass.

• Arrangera Muskö Runt och delta i Cap-
tains cup.

• Byte av flottörer till vissa Y-bommar.
• Separata avstängningskranar på färskvatt-

net till campingen och bryggorna.
• Anlägga nytt område för jollarna.
• Reparera ramp för jollarna.
• Gräva ner/binda upp färskvattenledningar 

på hamn-, mellan- och övre planen.
• Bredda gången på baksidan av mastskjulet.
• Förlänga parkeringsplatser gränsande till 

gräsmattan vid klubbstugan.
• Flytta elstolpen och vattenposten från vä-

gen på hamnplanen.
• Delta i kommunens planering av ny av-

loppsstation vid campingen.
• Fortsatta reparationer av bryggor.

Punkt 11 B. Stadgeändringar 
5§ 2 stycket 

Nuvarande lydelse: Uthyrningsregler fast-
ställs i dokumentet ordningsregler.
Ny lydelse: Regler för uthyrning av båtplats 
fastställs av styrelsen.
Motiv för den föreslagna ändringen är att 
det blir tydligt att det är styrelsen som fattar 
dessa beslut.
5§ 4 stycket
Följande tillägg föreslås: Styrelsen får besluta 
att depositionsavgift får återbetalas tidigare. 

Motivet till förändringen är att ibland är 
det rimligt att återbetala depositionsavgiften 
innan platsen har fått en ny innehavare som 
betalat in sin depositionsavgift. Sådana fall 
är till exempel då innehavaren har avlidit och 
dödsboet måste vänta en lång tid innan man 
får tillbaka pengarna. Det handlar också om 
obalans mellan platser som är attraktiva och 
där det snabbt kommer en ny innehavare 
kontra sådana platser där det kan vara myck-
et svårt att få en ny innehavare. Styrelsen 
anser att det viktiga är att hålla de samlade 
depositionerna på en jämn nivå över tiden 
och att huvudregeln att medlem inte har en 
automatisk rätt att få tillbaka depositionen 
utom i fall där ny innehavare betalat in sin 
deposition skall finnas kvar. 
Styrelsen föreslår att årsmötet antar de fö-

reslagna förändringarna i VBS stadgar.

Punkt 11 C. 
Avgifter för 2014 
Styrelsen föreslår att årsmötet beslutar om 
följande avgifter. (oförändrade i förhållande 
till 2013)
Inträdesavgift: 400 kronor (engångsavgift). 
Medlemsavgift: 300 kronor. 
Depositionsavgifter: Båtplats vid brygga 
innanför låst grind eller bojplats 7.500.
Båtplats utanför låst grind 3.000 kronor. 
Nyckeldeposition 1.000 kr per nyckel.
Bryggplats- och bojavgift: 
Bojavgift 1.500 kronor.
Platserna nr 1-8, nr 280-292, nr 305-309 
och nr C1 – C7 500 kronor.
Övriga bryggplatser: 6,09 kronor per cm.
Vinterplats ingår i dessa avgifter.
Den som har båten i sjön efter den 30 no-
vember betalar ytterligare en båtplatsavgift.
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Punkt 11 D. Styrelsens förslag till budget för 2014

Intäkter 2014 Kostnader 2014
Medlemsavgifter 160 000 Arrendeavgift 102 000
Inträdesavgifter 16 000 El värme klubbhus 25 000
Bryggavgift 6,09 / cm 424 000 El Bryggbelysning 20 000
Vinteruppläggningsavgifter 54 000 Förbundsavgifter 48 000
Tävlingsavgifter 1 000 Renhållning 15 000
Säsongsavgifter 5 000 Hamnunderhåll 40 000
Arbetsbefrielseavgift 400 20 000 Styrelsekostnader 25 000
Avgift utebliven vakt 4 000 Ombudskostnader 15 000
Påminnelseavgift 1 000 Infoblad 5 000
Vidaredebitering LÖMIF 5 000 Trycksaker 1 500
Straffavgift 1 500 Porto 18 000
Årsavgift för nyckel 300 28 000 Årsmöte och fester 11 000
Diverse intäkter 1 000 Båtvagn 20 000

Telefonkostnad, IT 15 000
Styrelsearvoden 120 000
Sociala avgifter 20 000
Försäkringar 10 000
Kontorskostnader 25 000
Underhåll klubbstuga 7 000
Redovisningstjänster 70 000
Tävlingar 4 000
Avskrivningar 80 000
Torr- och sjösättningskostnader mm 10 000
Övrigt 14 000

Summa 720 500 Summa 720 500

Vinteruppläggningsplats för den som inte 
har sommarplats: 
800 kronor t o m 20 kvm. 
1.500 kronor över 20 kvm.
(Medlemskap fordras. Inträdesavgift och 
medlemsavgift tillkommer således).
Säsongsplats: Styrelsen får avgöra avgiftens 
storlek. 
Förseningsavgift: Högst 1500 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 admi-

nistrativ avgift på 200 kronor. Påminnelsen 
skickas en gång efter ordinarie krav. Om 
denna påminnelsefaktura inte betalas mister 
medlem medlemskap och båtplats.
Straffavgift: Högst 1500 kronor får tas ut. 
Styrelsen avgör om lägre straffavgift skall tas 
ut. Avgiften tas ut vid utebliven vakttjänst-
göring, arbetspass, vägran att följa ordnings-
reglerna eller liknande.
Årsavgift för nyckelinnehavare utan båtplats 
eller vinterplats: 300 kr per år.
Avgift för befrielse från arbetsplikt: 300 
kronor per år.
(Befriar dock ej från arbetsplikt vid sjö- och 
torrsättning). 
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Motioner
Tre motioner från Leif Lööw
Motion nr 1
Sophanteringen inom VBS har under flera 
år inte fungerat bra. De sopkärl (brännbart 
och icke brännbart) tillhörande VBS som 
varit placerade utanför stora grinden har va-
rit olåsta varför sopor från diverse håll lagts 
i dessa kärl. Enligt gällande regler är det en-
dast sopor från vaktstugan som får läggas i 
dessa kärl.
Det kärl som avser icke brännbart är sedan 

en tid indraget och skall fortsättningsvis ej 
användas.
Rutinerna för hantering av kärlet avseende 

brännbart (hushållssopor) bör med anled-
ning av detta ändras.
Mitt förslag innebär att detta kärl bör för-
varas i vaktstugans utvändiga sidoförråd 
mellan de tömningstidpunkter som SRV 
tillämpar (var 14:e dag). Detta bör kunna 
skötas till största del av de båtvakter som går 
av sin vakt på morgonen (kl 5.00) samma 
dag som tömning skall ske. Självklar kan 
även fler medlemmar hjälpa till att bevaka 
detta. Detta gäller även undertecknad stug-
värd. När soptömning skett skall kärlet 
snarast möjligt återställas i nämnda förråd. 
Denna föreslagna förändring torde enligt 
min mening avsevärt förbättra sophante-
ringen inom VBS.
Styrelsens svar
Dessa åtgärder har redan genomförts.
Styrelsen föreslår att årsmötet anser mo-
tionen besvarad. 

Motion nr 2
Undertecknad har under flera år konstaterat 
att ett antal medlemmar inom VBS har vissa 
svårigheter att låsa stora grinden vid början 
hamnplanen. Detta beror dels på slarv men 
även vissa problem med hänglåset. Problemet 
med hänglåset är att den ögla i vilket låsets 
bygel är fäst rör sig hindrande i vissa lägen 
vid låsning. Detta problem torde kunna lö-
sas genom att öglan fästes på låsbygelns hög-
sta punkt och därmed underlättar låsningen 
avsevärt. Denna åtgärd kan sannolikt utföras 
av någon kunnig bland VBS medlemmar. 
Genom att få denna förbättring genomförd 
kan vi förhoppningsvis minska antalet tillfäl-
len då grinden står olåst. Avslutningsvis kan-
ske vi även skall fundera på vilken typ av lås 
som vi vill ha i framtiden.
Styrelsens svar
Styrelsen föreslår att årsmötet beslutar att 
uppdra till styrelsen att vidta åtgärder som 
underlättar låsningen.
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Motion nr 3
Undertecknad har under flera år försökt 
finna några rimliga skäl att ha båten förtöjd 
på sin båtplats under vinterperioden. Någ-
ra sådana anledningar har ej framkommit. 
Dessutom har det vid flera tillfällen fram-
förts synpunkter på att detta skapar ökat sli-
tage på bryggorna särskilt när båtar frusit fast 
och vid vårens islossning. Fastfrusna tampar 
av diverse slag är ej heller önskvärt.
Med anledning av detta föreslår underteck-

nad att frågan tas upp på årsmötet 2014 
samt beslutar att båtarna måste vara upptag-
na innan isläggning sker dock senast 1/12. 
Undantag från detta kan dock ske om t.ex. 
en stark koppling till någon ö utanför vårt 
område föreligger som kräver båt i sjön så 
länge det är möjligt.
Styrelsens svar
Fram till 2013 var det förbjudet att ha sin 
båt liggande i sjön efter den 15 november. 
Trots detta var det åtskilliga båtar som låg 
kvar. VBS införde 2013 efter önskemål från 
medlemmarna att den som ville fick ha bå-
ten kvar i sjön om man betalade ytterligare 
en båtplatsavgift och följde hamnkaptenens 
anvisningar om hur och var båten skulle för-
töjas. Detta har gett ett gott resultat eftersom 
vi i år endast har en medlem som har båten i 
sjön och betalar avgift för detta. Det finns yt-
terligare en båt i sjön som vi inte vet vem den 
tillhör men det skall styrelsen ta reda på.
Med tanke på att resultatet är så bra med de 

nya rutinerna så föreslår styrelsen att års-
mötet avslår motionen.
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Anslagstavlan

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 
epostadress!

Viktiga datum framöver
Årsmöte
18 februari 2014, kl 19.30
Tingshuset i Västerhaninge
Sjösättning
10 maj, 11 maj, 17 maj.  
18 maj reservdag
Informationsbladet
Nr 2 2014 kommer ut 10 april.
Manusstopp 10 mars.
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Hm. Årsmöte, allvarliga saker. Bäst att gå dit 
och kolla att det blir rätt. Lite trevligt också!


