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Trettio medlemmar deltog i årsmötet den 
18 februari. Det var riktigt många med 

tanke på att det inte föreslogs någon avgifts-
höjning eller några revolutionerande föränd-
ringar i verksamheten samt att olympiska 
spelen pågick.

Beträffande stadgarna beslutade mötet i en-
lighet med styrelsens förslag om förändring 
av reglerna för depositionsavgiftens återbetal-
ning och om ett förtydligande om uthyrning 
av båtplats. Förslagen finns återgivna nedan 
under kallelse till ett extra årsmöte. Detta 
håller vi i samband med sjösättningen.

I övrigt godkände mötet styrelsens alla för-
slag beträffande oförändrade avgifter, budget 
och svaren på motionerna. 

Styrelsen är nästan intakt. Det är tråkigt att 
Christer Arvidsson, vår utmärkte hamnkap-
ten inte ställde upp för omval. Han har gjort 
ett fantastiskt bra arbete under två år och vi 
kommer verkligen att sakna honom. Tho-
mas Wallin är ny hamnkapten. Han har stor 
erfarenhet av arbetet eftersom han varit vice 
hamnkapten. Han kommer snart att vara 
varm i kläderna. Tommie Boholm omvaldes 
som styrelseledamot, Staffan Ljung omval-
des som suppleant och Per-Olov Asplund 
nyvaldes som suppleant på 2 år. Per-Olov 
har varit med i styrelsen tidigare under flera 
år och det känns bra att ha med honom igen. 
Undertecknad omvaldes som ordförande för 
ytterligare två år.

Kenneth Svensson omvaldes till revisor och 
Jan Augustsson omvaldes till revisorssupple-
ant.

Vi har nu en valberedning med bara gamla 
rävar vilket känns bra. Den består av Tommy 
Gileborn sammankallande, Christer Huss, 
Leif Lööw, Christer Arvidsson och Bo Eriks-
son.

Vi har inte haft någon is att tala om. Det 
har således inte reparerats någon del av bryg-
gan i år. Det är tråkigt eftersom det behövs. 
Nu får vi vänta och hoppas på en riktig is-
vinter.

De som varit nere i hamnen måste ha sett 
arbetet som pågått mitt emot kiosken. Det 
stora hål som grävts runt den gamla renings-
anläggningen och nya gröna jätteburkar som 
placerats där. Man var tvungen att flytta en 
båt och då visade det sig hur bra det är med 
en namnlapp på båten, för man kunde kon-
takta ägaren om båtflytten.

När detta skrivs är arbetet inte klart, men 
förhoppningen är att allt skall vara i ordning 
när vi sätter igång med sjösättningen. Det 
ser ut som om den nya reningsanläggningen 
inte kommer att ta mer plats än den gamla 
och det är bra om vi kan behålla vårt torr-
sättningsområde intakt.  

Vi har många jobb framför oss i år. Av 
verksamhetsplanen som årsmötet fastställde 
framgår allt som skall göras. Det gäller att 
arbetsgrupperna och enskilda medlemmar 
ställer upp när de kallas till arbete. Som ni 
vet har alla medlemmar med båtplats arbets-
plikt såvida man inte betalat en arbetsbefri-
elseavgift på 300 kronor per år. 

Den 10,11 och 17 maj är det sjösättning 
med den 18 som reserv. Våren ser ut att kom-
ma tidigt i år så det blir gott om tid att arbeta 
med båten och dessutom prata och fika med 
båtgrannarna. Vi får hoppas på en varm och 
soliga sommar som ger oss tillfälle att verkli-
gen njuta. Det har inte varit någon is att tala 
om i år så vattnet borde värmas upp snabbt 
och ge tillfälle till tidiga dopp.

Jag önskar er lycka till med båten och som-
maren.

Ordföranden har ordet

Carl Bonde
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Extra medlemsmöte 26 april kl 14.00  
vid klubbstugan i Östnora

Dagordning

1. Upprättande av röstlängd.
2. Val av två protokollsjusterare tillika 
rösträknare.
3. Frågan om mötets behöriga utlysan-
de.
4. Val av ordförande för mötet.
5. Val av sekreterare för mötet.
6. Behandling och beslut av årsmötets 
beslut den 18 
    februari 2014, att ändra 5§ 2 stycket 
och 4 stycket i stadgan.
7. Avslutning.

Årsmötets beslut
Årsmötet beslutade bifall till proposition nr 
11b, med förändringar i stadgan.
För att vinna laga kraft måste ett beslut till 
fattas om stadgeändringen. Därför har vi 
detta extra medlemsmöte.

Föreslagna stadgeändringar

5§ 2 stycket 
Nuvarande lydelse: Uthyrningsregler fast-
ställs i dokumentet ordningsregler.
Ny lydelse: Ordningsregler  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 be-
sluta om 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. 
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Parkeringstillstånd 
Den som har båtplats har rätt till parkerings-
tillstånd. Nya båtplatsinnehavare som inte 
fått något parkeringstillstånd kan vända sig 
till Carl Bonde eller Birgitta Lang.
Parkeringstillståndet skall placeras väl syn-
ligt i bilens framruta under perioden från 
och med  den 15 juni till och med den 15 
augusti när du parkerar på hamnplanen. Par-
keringstillståndet som gällde 2013 är giltigt 
även 2014 och 2015 så bevara det väl.
Vaktlistor och vaktrutiner

Den som har båtplats skall gå vakt. Vaktlis-
torna kommer att finnas i klubbstugan och 
på hemsidan. Även de som inte har båtplats 
men som har vinteruppläggningsplats i Öst-
nora skall vid behov gå vakt. 
Du får själv ta reda på när du skall gå vakt. 
Den första listan omfattar tiden från och med 
den 28 april till och med midsommar. Finns 
du inte med på den första listan får du titta 
på den andra lista som omfattar tiden fr.o.m 
den 1 augusti t.o.m den 12 oktober och som 
kommer ut senare. Någon individuell infor-
mation kommer inte att skickas ut.
Överlåtelse av båtplats till barn.

Ordningsreglerna har ändrats så att det nu är 
tillåtet att överlåta sin båtplats till sitt barn 
(ett barn). En sådan överlåtelse måste god-
kännas av styrelsen. Du som vill överlåta din 
plats skall vända dig till båtplatsombudet. 
Godkänns överlåtelsen sätts ditt barn in som 
båtplatsinnehavare. Du får tillbaka din båt-
platsdeposition och den nya innehavaren får 
betala in den nu aktuella båtplatsdepositio-
nen på 7 500 kronor.

Tidigare fick inte båtplatsinnehavare över-
låta sin båtplats till annan än maka/make. 
Nu börjar många medlemmar bli till åren 
och kanske inte längre har lust eller ork att 
använda sin båt, men man har kvar platsen 
för barnens skull. Styrelsen anser att det är 
bättre att något barn, som har växt upp med 
kännedom om VBS och som känner sig 
hemma i hamnen och med VBS, får överta 
båtplatsen istället för att den skall lämnas till 
någon som inte har en sådan tradition. Sty-
relsen anser att detta gynnar VBS.
Möjlighet att gå in i medlemsregistret.
Nu finns möjlighet för dig som medlem att 
gå in i medlemsregistret och se vad det finns 
för uppgifter om dig. Om du anser att något 
skall korrigeras så skickar du ett mejl till den 
e-postadress som finns längst upp till höger 
på bildens list. Klicka på den och skriv vad 
som skall läggas till eller ändras.
För att gå in i registret går du till www.ba-
tunionen.com/BAS och använder ett person-
ligt login-ID som kommer att e-postas till 
dig inom de närmsta dagarna. I mejlet finns 
också en kortfattad instruktion.
Elektronisk faktura

För att spara tid och pengar har vi nu frå-
gat alla medlemmar som har en e-postadress 
i registret om de vill ha fakturan på med-
lemsavgiften och eventuellt andra avgifter 
per e-post istället för med en pappersfaktura 
skickad med brev. Styrelsens förhoppning är 
att alla som har tillgång till internet skall ac-
ceptera detta.

Viktig information
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• Producera 4 nummer av VBS Informa-
tion.
• 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.

Verksamhetsplan för 2014

• Reparera ramp för jollarna.
• Gräva ner/binda upp färskvattenledningen 
på hamn-, mellan- och övre planen.
• Bredda gången på baksidan av mastskju-
let.
• Förlänga parkeringsplatser gränsande till 
gräsmattan vid klubbstugan.
• Flytta el-stolpen och vattenposten från vä-
gen på hamnplanen. 
• Delta i kommunens planering av ny av-
loppsstation vid campingen.
• Fortsatta reparationer av bryggor.

Verksamhetsplanen beslutades på årsmötet i februari.
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Avgifter för 2014, enligt årsmötesbeslut 
(oförändrade i förhållande till 2013).
Inträdesavgift: 400 kronor (engångsavgift). 
Medlemsavgift: 300 kronor. 
Depositionsavgifter

Båtplats vid brygga innanför låst grind eller 
bojplats 7500 kronor.
Båtplats utanför låst grind 3000 kronor. 
Nyckeldeposition 1000 kronor per nyckel.
Bryggplats- och bojavgifter

Bojavgift 1500 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.
Vinteruppläggningsplats för den som inte 
har sommarplats

800 kronor t o m 20 kvm. 
1500 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 torr-
sättning.

Administrativ avgift

Vid obetald räkning får medlemmen vid på-
minnelse en administrativ avgift på 200 kro-
nor. Påminnelsen skickas en gång efter or-
dinarie 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 vakttjänstgöring, ej fullgjort 
arbetspass, vägran att följa ordningsreglerna 
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 ej från arbetsplikt vid sjö- och 
torrsättning). 
Första sjösättning 

Från och med den 1 april är det fritt fram att 
lägga båten på sin brygg- eller bojplats utan 
att behöva betala en extra avgift. Sommarsä-
songen räknas från och med den 1 april till och 
med sen 30 november. För den tiden betalar 
man den vanliga båtplatsavgiften. Den som 
vill ha båten vid bryggan under tiden från 
och med den 1 december till och med den 
31 mars får betala en ytterligare båtplatsavgift 
för den tiden.

Avgifter för 2014
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Sjösättningsdatum: 10/5, 11/5 och 17/5.  
Reservdag 18/5. 

Förmiddagspassen börjar med upprop 
07.00 och beräknas vara klart runt 11.30.
Eftermiddagspassen börjar med upprop 
11.00. 
Alla samlingar sker i klubbstugan.
Lördagen 10/5 börjar vi med båtarna på 
hamnplan närmast vattnet och fortsätter 
uppåt mot mastskjulet. Start söndag mor-
gon med återstående båtar på hamnplan, 
därefter mellanplan och till sist övre plan vid 
campingen. Var vi börjar lördag den 17 maj 
kommer att framgå av skylt. Reservdagen 
18/5 utnyttjas om det händer något som gör 
att vi måste skjuta upp något pass.

En skylt kommer att visa var passen börjar 
och slutar och dessutom kommer alla båtar 
att vid aktern eller på bakre stötta märkas 
med ett nummer. T.ex. L f.m. 1 = lördag för-

Inför sjösättningen

middag första båt eller S e.m. 3 = söndag ef-
termiddag tredje båt.

Kom ihåg att notera numret, det används 
vid upprop och betalning för sjösättningen.
Senast 1 maj kommer de vaggor, pallningar, 
stöttor och trailers som inte är ok att mär-
kas. Båtägaren får dessutom, i samband med 
sjösättningen, ett muntligt besked om nöd-
vändiga åtgärder för att vi i VBS regi skall 
torrsätta båten i höst.

När uppropet börjar skall båten vara klar 
för sjösättning. Detta gäller alla båtar, inga 
undantag medges. 

Under sjösättningen hjälps vi åt att snygga 
till i hamnen efter vinterns härjningar och 
vårens båtaktiviteter.

Tänk på miljön, ingen torrslipning av bot-
tenfärg i vår utan att ha täckt marken un-
der.

Th omas Wallin, hamnkapten
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Förra säsongens genomgång och uppfölj-
ning av förtöjningar och av fendringar gav 
bra resultat. Stort tack till alla medlemmar 
som hjälpt till att höja förtöjningsstandarden 
och säkrat mot den ibland kraftiga sydosten! 
Till gagn för din egen båt, grannens båt och 
bryggan.
Fortsätt så!

När vi, Lennart Nyrén, Christer Arvidsson 
och undertecknad, arbetade med att flytta 
om båtar efter höstens ganska omfattande 
bryggarbeten, visade det sig att många inte 
anmält nu aktuella uppgifter på båten. Det 
ställer till med en massa besvär både för båtä-
garen och för klubben. Klubben måste kunna 
utgå från de uppgifter som Du lämnat!

Avgiften bestäms inte längre efter båtens 

Rätt uppgifter i VBS-register

storlek. Sedan 2012 är det platsens bredd 
eller för vissa platser exempelvis bojplats en 
fast avgift på 1500 kronor oavsett båtstorlek. 
Ingen tjänar således på att ha eller uppge fel 
båtstorlek. Det är viktigt både för dig som 
medlem och för VBS att alla uppgifter i re-
gistret är riktigt. Har klubben inte aktuella 
uppgifter får Du som medlem stå för even-
tuella konsekvenser. 

Har VBS inte aktuella uppgifter kan konse-
kvensen bli att viktiga besked inte kommer 
fram via mail, att det inte går att nå dig på 
telefon vid akut behov, att brev via posten 
inte kommer fram och så vidare.

Också rätt uppgifter om personer Bra jobbat!

Hamnkapten

Vår avgående hamnkapten, Christer Arvidsson, avtackas på årsmötet.
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Bästa seglare och VBS:are

Här kommer nu årets inbjudan till Captains 
Cup 2014. 2013 var en succé då många VBS:
are fi ck möjligheten att delta i familjär kapp-
segling på hemmavatten. Sämre blev det inte 
heller att vi i slutresultatet tog hand om både 
1:a och 2:a pris. 2014 hoppas vi på ännu 
bättre deltagande (rekordet var 18 båtar på 
Kräftköret).
Nyheter för året är

• Förändrad placeringspoäng. Då 6 första 
båtarna får placeringspoäng.
• De båtar som samlade in fl est placerings-
poäng från föregående år får starta på minus-
poäng.
• Införande av en lagdel benämnd Kano-
nen.
Dessa åtgärder är till för att öka spänningen 
och få ännu fl era att delta i seglingarna.
Som tidigare ingår fyra seglingar: 

• Muskö Runt (8/6)
• Stenholmsköret (15/6)
• Kräftköret (23/8)
• Höstrusket (13-14/9)

Vi seglar enligt Svenska seglarförbundet 
SRS (Tidigare LYS.) Notera att det råder en 
del ändringar i år på era handikapptal. Det 
fi nns fl era nyheter att se här http://www.
svensksegling.se/Startsidesnyheter/2013/
4ekvartal/SRStabellen2014/.

Vi inom kappseglingskommittén ser att 
SRS (LYS) överlever och inte ersätts av ett 
internationellt system som är betydligt myck-
et dyrare för enskild båtägare och gör det 
nästintill omöjligt med klubbkappseglingar. 
Så fi nns er båt inte med i tabellen eller om 
ni har gjort ändringar sök då gärna mätbrev. 
Behöver ni hjälp kan ni alltid fråga kappseg-
lingskommittén eller undertecknad.

Många seglarhälsningar från kappseglingskom-
mittén

GBBK, VBS, ÖrlBk
Staff an Ljung
Seglarombud VBS
telefon 0721-827216

Captains cup 2014
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Fastställd 2014-03-18

Enligt Sjöfartsverkets föreskrifter 2001:13 
skall alla fritidshamnar ha en avfallshante-
ringsplan. Planen är till föratt underlätta vid 
informationsspridning till medlemmar och 
besökare, i samband med funktionärsbyte 
eller kontakt med kommunen.

Avfallshanteringsplanen är fastställd av 
VBS styrelse.

Kontaktperson för den dagliga verksam-
heten är miljöombudet Lennart Andersson 
lennart.h.a@gmail.com.
Ansvar

Ansvaret för att genomföra avfallshante-
ringsplanen enligt 4§ SJÖFS 2001:13 har 
VBS utsett miljöombudet. Ytterst vilar dock 
ansvaret på varje medlem eller besökare som 
har skyldighet att se till att avfallet behandlas 
rätt och placeras på därför avsedd plats.
Båtklubbens storlek

VBS hade 507 medlemmar den 31 decem-
ber 2013. Antalet båtplatser är nu 295. I 
hamnen fi nns inga gästplatser.
Uppläggningsplatser

VBS har ca 120 uppläggningsplatser place-
rade på hamnplanen, mellanplanen och övre 
planen. 
Avfallshantering

Varje medlem och besökare ansvarar för sitt 
eget avfall.

Avfallshanteringsplan för Västerhaninge båtsällskap

Hushållsavfall 

Allt hushålls avfall skall medlem och besö-
kare själv ta med sig hem. VBS har inga kärl 
för hushållssopor. 

Sorterat avfall (förpackningar, tidningar, 
glas, plastförpackningar, små batterier och 
metall placeras i kommunens återvinnings-
stationer.
Farligt avfall

Spillolja lämnas i VBS tank för spillolja.
Oljefi lter Blybatterier lösningsmedel och 

färg eller färgrester, bränsle, elektronik mm 
lämnas till kommunens insamlingsstation 
för farligt avfall.

Vid slipning och skrapning av båtfärg skall 
marken täckas och de uppsamlade färgres-
terna lämnas till kommunens återvinnings-
station.
Information

Denna plan fi nns på VBS hemsida. Den in-
går i ordningsreglerna som varje person som 
söker medlem skap godkänner genom att 
söka medlemskap. Planen fi nns även ansla-
gen i klubblokalen.
Inspektion

VBS hamn och anläggning inspekteras varje 
år med avseende på säkerheten beträff ande 
teknik och miljö. Vid behov används SBU:s 
”Egenkontroll av hamnarför fritidsbåtar”.

Styrelsen



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 
epost-adress!

Viktiga datum framöver
Extra medlemsmöte
26 april kl 14 vid klubbstugan.
Sjösättning
10 maj, 11 maj, 17 maj.  
18 maj reservdag
Informationsbladet
Nr 3 2014 kommer ut 5 september.
Manusstopp 10 augusti.
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