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Härmed kallas Du till 

Västerhaninge Båtsällskaps ordinarie 

Årsmöte 
Datum: tisdagen den 12 februari 2013 

Tid: Klockan 19.30 
Plats: Krogsalen i Tingshuset, Västerhaninge. 

VBS bjuder på kaffe och bulle

Kallellse

Bäst är att parkera vid Ribbyhallen eller Västerhaninge Kyrka.
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Västerhaninge Båtsällskaps ordinarie årsmöte 
Tisdagen den 12 februari 2013 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. Frågan om mötets behöriga utlysande 
7. Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse för tiden 
    2012-02-20--2013-02-12 samt räkenskapsåret 2012-01-01--2012 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 till nytt arbetssätt
 c) Styrelsens förslag till administrativ avgift
 d) Styrelsens förslag till att inrätta en reparationsfond
 e) Styrelsens förslag angående förtöjningar
 f) Styrelsens förslag att införa en årsavgift för nyckelinnehavare
 g) Styrelsens förslag angående arvoden till styrelsen
 h) Styrelsens förslag beträffande avgifter för 2013
 i) Styrelsens förslag till inkomst och utgiftsstat för 2013
 j) Hedersmedlemskap
12. Motioner 
13. Val av ordförande (vald till årsmötet 2014)
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 2012-02-20-- 2013-02-12 samt räkenskapsåret 
2012-01-01-2012-12-31.

Styrelsen har haft följande sammansättning: 
Ordinarie ledamöter
Carl Bonde, ordförande 
Christer Arvidsson, hamnkapten
Mats Markgren, sekreterare 
Lennart Andersson, ledamot 
Tommie Boholm, webbmaster
Lennart Nyrén, båtplatsombud
Pelle Asplund, vice hamnkapten
Sverre Ekdahl, nyckelombud
(Kassörsfunktionen köps av 
Sjöbjörnen)

Suppleanter
Staffan Ljung, seglarombud och försäk-
ringsansvarig
Tom Knutsson miljöombud

Revisorer och Suppleant
Kenneth Svensson, ordinarie 
Thomas Tholander, ordinarie
Ove Andersson, suppleant 

Av årsmötet utsedd Valberedning
Tommy Gileborn, sammankallande, 
Leif Lööw
Christer Huss
Alexander Mc Guire

Ombud:
Stefan Hansson, radioombud 
Christer Huss, båtköhanterare
Lars Brauer, Stugvärd

Styrelsen har under året haft följande arbets-
grupper:
Sjö- och torrsättningsgruppen
Christer Arvidsson
Tomas Wallin
Tommy Åkerström
Peder Carlsson
Leif Jansson
Peder Andersson
Kenneth Svensson
Tom Knutson
Erik Öberg
Sverre Ekdahl
Nils Rothman
Lennart Andersson

Vassröjargrupp
Inge Wikström
Rolf Carlsson
Bernt Pettersson

Bojgrupp
Christer Huss
Börje Öhling
Thomas Hermansson
Kenneth Ohlsson

Förrådsförmän
Christer Arvidsson
Lars Åkesson

Redaktör och ansvarig utgivare
Ragnar von Malmborg
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Verksamhetsberättelse

Ordinarie årsmöte hölls den 20 februari 
2012. I mötet deltog 43 medlemmar. Under 
verksamhetsåret har styrelsen haft 9 proto-
kollförda styrelsesammanträden. 

Extra medlemsmöte hölls den 23 april i 
VBS lokaler i Östnora. Mötet beslutade att 
ändra 7§ i stadgarna gällande uteslutning. 
Ändringsbeslutet hade fattats första gången 
av årsmötet den 20 februari 2012. Avsik-
ten med stadgeändringen är att det skall gå 
snabbare och enklare att utesluta det fåtal 
medlemmar som missköter sig, och som ger 
styrelsen extra mycket arbete och dessutom 
skapar en hel del irritation bland övriga 
medlemmar.

Sällskapet hade 547 medlemmar den 31 de-
cember 2012. Hitintills har vi fått in 58 nya 
medlemmar netto och 61 har lämnat VBS. 
Alla lediga båtplatser har fått nya inneha-
vare. Det är många som står i båtplatskön, 
men det finns ändå en viss rörelse. En del 
gamla medlemmar säger upp sin båtplats 
och köande medlemmar får då en båtplats. 
Nästan alla vill ha en bryggplats och det får 
man snabbast om man börjar med en boj-
plats. 

Samarbetet med Haninge Jolleseglare, 
kommunen, LÖMIF och tomtägarna runt 
hamnen har varit gott. 

Under verksamhetsåret har fyra ordinarie 
nummer av VBS information utgivits. VBS 
har också haft en hemsida under hela året. 

Styrelsen skickade i april ut en enkät till VBS 
medlemmar med frågan om man vill ha kvar 
VBS som en ideell organisation. En knapp 
majoritet besvarade enkäten, (287 stycken). 
Av dem var det 7 som inte valt något alter-
nativ, 7 som vill lägga ned VBS, 57 som vill 
att vi skall köpa alla tjänster och 217 som 
vill fortsätta driva VBS ideellt. En majoritet 

av medlemmarna vill således att VBS skall 
fortsätta som en ideell förening som bygger 
på medlemmarnas frivilliga arbete. 

Sjösättning ägde rum den 5, 6 och 12 maj 
samt torrsättning den 6, 7 och 13 oktober. 
Både sjösättningen och torrsättningen har 
fungerat bra. Vid båda tillfällena var det bra 
väder. Korv med bröd på våren och soppa på 
hösten höll humöret uppe. 

Vid de tre sjösättningsdagarna firade vi med 
tårta, cider, trumpetfanfar och tal att VBS fyll-
de 50 år. 

Arbetet med att flytta vaggorna var inte så 
tungt vid torrsättningen eftersom vi hade 
tre stycken ”lyftare” (kärror) med hjul som 
man skjuter in under vaggan, och sedan kan 
man rulla iväg den. 

Vattenfall har på vår begäran tagit bort en 
stödstolpe för elledningen på hamnplanen. 
Den har i alla år försvårat transporter av 
breda båtar vid sjösättning och torrsättning. 
Det kostade ca tolv tusen kronor, men det 
är det värt.

Bojkättingarna har undersökts av dykare, 
och det visade sig att alla måste bytas. Det 
var mer än fem år sedan det skedde. Tack 
vare frivilligt arbete av VBS-medlemmar 
blev kostnaden bara ca fjorton tusen kronor 
för material och dykare.

Vi har investerat i en del nya upplysnings-
skyltar som är anpassade till vad som gäller 
idag.

Vakthållningen har fungerat relativt bra, 
men stölder har förekommit. Två motorbå-
tar och klubbens lilla båttrailer inom områ-
det stals. Trailern har dock kommit tillbaka. 
Fem medlemmar har fått straffavgift för att 
de inte gjort sina vaktpass.

Under året har en medlem uteslutits på 
grund av vägran att betala straffavgiften för 
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klara båten även när det blåser hårt och inte 
bara när det är vackert väder. De visade sig 
att många var undermåliga. De medlemmar 
som hade sina båtar på utsatta platser har 
fått påpekanden både muntligt och skrift-
ligt, men det är få som rättat till bristerna. 
Styrelsen kommer därför att föreslå årsmö-
tet skärpta åtgärder. 

VBS arrangerade Muskö Runt den tolfte 
juni. En ny höstsegling kallad ”Sista chansen” 
arrangerades den åttonde september. (Ka-
nonseglingen är avskaffad i och med att Ör-
logsBerga Båtklubb läggs ned).

Då ingen VBS-medlem har velat åta sig 
kassörsuppdraget har VBS under året köpt 
ekonomifunktionen av Inge Bramer (Sjöbjör-
nen). Inge Bramer är ordförande i Saltsjö 
Mälarens Båtförbund och därmed väl för-
trogen med båtklubbarnas situation. Han 
sköter även ett antal andra båtklubbars re-
dovisning. Samarbetet med Inge och de 
tjänster han tillhandahållit har enligt styrel-
sens uppfattning fungerat mycket bra.

Sammanfattningsvis har det mesta fungerat 
bra under verksamhetsåret och styrelsen tack-
ar alla medlemmar och funktionärer som ställt 
upp och hjälpt till med arbetet. 

Ekonomin har under perioden, trots de 
stora reparationskostnaderna, varit rela-
tivt god. VBS räkenskaper för perioden 1 
januari - 31 december 2012 framgår av si-
dorna 8-10. 

utebliven vakt samt vägran att rätta till un-
dermåliga förtöjningar.

Elektriciteten på hamnplanen har varit in-
kopplad under perioden 15 mars - 15 no-
vember och på mellan- och övre planen 15 
mars – 15 maj samt 15 oktober – 15 novem-
ber. Sopcontainer har funnits på hamnpla-
nen under en kortare period i samband med 
torrsättning. 

Även detta år anlitade styrelsen Länspar-
kerings Bevakning AB som under perioden 
15 juni till 15 augusti övervakade att de av 
årsmötet, styrelsen och LÖMIF fastställda 
parkeringsreglerna respekterades. 

Femtio meter brygga, mellan land och grind, 
har reparerats under ledning av vice hamn-
kaptenen. Till sin hjälp har han haft 6 med-
lemmar. Resultatet blev väldigt bra. Nu 
återstår bara resten, sådär en 600 meter.

Före torrsättningen konstaterades att plå-
tarna i stora rampen förskjutits. Detta lagades 
provisoriskt. 

Styrelsen har satt upp skyltar som talar om 
att alla båtar ska märkas med ägarens namn 
och telefonnummer. Anledningen är att det 
ska gå att få tag i ägaren om något händer 
med båten. Det är också för att vi ska kunna 
se vilka båtar som läggs upp på VBS område 
utan att ägaren är medlem i VBS eller LÖ-
MIF.

Dessa båtar, som inte skall ligga på vårt om-
råde, vill styrelsen bli av med. I värsta fall 
får de anmälas till polisen som upphittade, 
och om VBS får båten som hittegods kan vi 
frakta bort den eller sälja den. Detsamma 
gäller för jollarna och roddbåtarna på land 
nere i hamnen.

Styrelsen har fortlöpande kontrollerat bå-
tarnas förtöjningar. Förtöjningsgodset skall 
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 VÄSTERHANINGE BÅTSÄLLSKAP  Sida9  g4gp

 Balansrapport  Utskrivet9  gbuöguö&
 Preliminär  gg9Mg

 Räkenskapsår9 gouöguög u gougoubg  Senaste vernr9  byg
 Resultatenhet9 Hela företaget
 Period9 gouöguög u gougoubg

 Ing balans  Period  Utg balans
 TILLGÅNGAR

 Anläggningstillgångar
 Materiella anläggningstillgångar

 ggyö  Bryggor & rampar  g o7y ööö5öö  ö5öö  g o7y ööö5öö
 ggy7  Bryggförbättringar  o, yöy5öö  b8 Myy5öö  &7 8&ö5öö
 ggy8  Avskrivning bryggor & rampar  ug ö,y g7y5öö  u&7 g7y5öö  ug gyo byö5öö
 gg,ö  Klubbhus  gyö ööö5öö  ö5öö  gyö ööö5öö
 gg,8  Avskrivning klubbhus  ugb8 g&75öö  ugö ,bo5öö  ugM8 8885öö
 gooö  Datorer  gg8 7g75öö  ö5öö  gg8 7g75öö
 goog  Övriga inventarier  göö gy85öö  ö5öö  göö gy85öö
 goo8  Avskrivning inventarier  uoö8 8y,5öö  u8 8g75öö  uog8 ,7y5öö
 goMö  Traktordragna båtvagnar  oby 7öö5öö  ö5öö  oby 7öö5öö
 goM8  Avskrivning båtvagnar  uoo8 M8ö5öö  uo byö5öö  uobg ,Mö5öö
 S9a Materiella anläggningstillgångar  oMy o8g5öö  uyö ,g85öö  g8M M7o5öö

 Finansiella anläggningstillgångar
 gbgö  Vattenplatser  g ,&ö 8&75öö  ö5öö  g ,&ö 8&75öö
 gb,ö  Båtlivsfonden  y ööö5öö  uy ööö5öö  ö5öö
 S9a Finansiella anläggningstillgångar  g ,&y 8&75öö  uy ööö5öö  g ,&ö 8&75öö

 S9a Anläggningstillgångar  o ggg oy,5öö  uyy ,g85öö  o öyy Mb85öö

 Omsättningstillgångar
 Fordringar

 gygö  Medlemsfordringar  y böö5öö  gy oby5öö  oö yby5öö
 g&,g  Fordran LÖMIF  y gö&5öö  uy gö&5öö  ö5öö
 S9a Fordringar  gö Mö&5öö  gö go85öö  oö yby5öö

 Kassa och bank
 g8gö  Kassa  ö5öö  7 g,&5oö  7 g,&5oö
 g8bö  Swedbank transaktionskonto  ooM 88M5&8  ugöM yMg58,  goö Myo57g
 g8bg  Swedbank placeringskonto  yöM g&g5,o  böy 7,ö58ö  ,ö8 8Mo57o
 S9a Kassa och bank  7o8 gy&5yg  oö, Moy5go  8b7 y,g5&b

 S9a Omsättningstillgångar  7b8 y&o5yg  og, yyM5go  8y, gg&5&b

 S9A TILLGÅNGAR  o ,yö ,oö5yg  g&o 7by5go  b ögb yyy5&b

 EGET KAPITAL5 AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
 Eget kapital

 oögö  Eget kapital  uy&M b7g5oö  go ööo5&8  uyyo b&,5yg
 oög8  Redovisat resultat  go ööo5&8  ugo ööo5&8  ö5öö
 S9a Eget kapital  uyyo b&,5yg  ö5öö  uyyo b&,5yg

 Avsättningar
 ooyg  Depositioner  ug8& 7g85öö  ö5öö  ug8& 7g85öö
 oo,ö  Depositioner båtplatser  ug ,7b böö5öö  &ö oyö5öö  ug ,gb öyö5öö
 oo,g  Depositioner nycklar  ugöö böö5öö  uby böö5öö  ugby &öö5öö
 oo,o  Depositioner platser efter grind  u87 yöö5öö  ugM, yöö5öö  uoM& ööö5öö
 oo,b  Depositioner platser före grind  ugy ööö5öö  uoM ööö5öö  ub8 ööö5öö
 S9a Avsättningar  uo o,o ,g85öö  ugM7 yyö5öö  uo Mbö b&85öö

 Kortfristiga skulder
 oMMö  Leverantörsskulder  ug7 yob5öö  g7 yob5öö  ö5öö
 o88ö  Avser detta år u betalat nästa år  g ,8ö5öö  ug, ö,75öö  ug& g875öö
 S9a Kortfristiga skulder  ugy &bb5öö  uy&M5öö  ug& g875öö

 S9A EGET KAPITAL5 AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER  uo ,yö ,oö5yg  ugM, ggM5öö  uo 88, 8bM5yg

 BERÄKNAT RESULTAT***  ö5öö  gM &og5go  gM &og5go
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 VÄSTERHANINGE BÅTSÄLLSKAP  Sida8  gäo4

 Resultatrapport  Utskrivet8  gcuöguöM
 Preliminär  gg8.g

 Räkenskapsår8 gouöguög u gougoucg  Senaste vernr8  cbg
 Resultatenhet8 Hela företaget
 Period8 gouöguög u gougoucg

 Ackumulerat  Ack fg år  Ack.budget
 Rörelsens intäkter och lagerförändring

 Nettoomsättning
 cögg  Medlemsavgifter  gb7 cöö5öö  gMg 9öö5öö  ö5öö
 cögo  Inträdesavgifter  oo ööö5öö  g, .öö5öö  ö5öö
 cög.  Bryggplatsavgifter  o9M bg95ö9  o9M cbö5öö  ö5öö
 cögb  Vinteravgifter  b. göö5öö  .M 7öö5öö  ö5öö
 cög9  Tävlingsavgifter  ö5öö  7öö5öö  ö5öö
 cög7  Säsongsavgifter båtplats  . ,öö5öö  9 ööö5öö  ö5öö
 cöog  Avgift utebliven vakt  . .öö5öö  c Möö5öö  ö5öö
 cöoc  Efteranmälningsavgifter  ö5öö  o ööö5öö  ö5öö
 cöo.  Påminnelseavgift  oöö5öö  c cbö5öö  ö5öö
 cöob  Straffavgift  g böö5öö  ö5öö  ö5öö
 cöoM  Vidaredeb LOMIF  g9 oo.5öö  o ööö5öö  ö5öö
 cöo,  Kurskompendium  ö5öö  g oöö5öö  ö5öö
 cöbg  Diverse intäkter  cbM5öö  c 99c5öö  ö5öö
 cM7ö  Övriga sidointäkter  ö5öö  g ,bö5öö  ö5öö
 S8a Nettoomsättning  b.ö c795ö9  bo7 öoc5öö  ö5öö

 S8a Rörelseintäkter och lagerförändring  b.ö c795ö9  bo7 öoc5öö  ö5öö

 Rörelsens kostnader
 Råvaror och förnödenheter mm

 .ög9  Tävlingsmaterialkostnader  ö5öö  uo c.,5öö  ö5öö
 S8a Råvaror och förnödenheter mm  ö5öö  uo c.,5öö  ö5öö

 Bruttovinst  b.ö c795ö9  boM M9b5öö  ö5öö

 Övriga externa kostnader
 bögö  Arrende Haninge Kommun  u77 ö7b5öö  u7, gg.5öö  ö5öö
 böoö  El o Värme KLUBBLOKAL  uoo g7c5öö  uoö 97M5öö  ö5öö
 böob  El u BRYGGBELYSNING  uoo göo5öö  ugg gb95öö  ö5öö
 böoM  Vaggauplanen  uM obö5öö  ugö 99b5öö  ö5öö
 böo9  Underhåll rampväg  ugo bgM5öö  ugö gog5öö  ö5öö
 böMö  Städning o sophantering  ugc boo5öö  u. 9ob5öö  ö5öö
 bggö  Utbildningar o kurser  ug o7c5öö  ugb ö9o5öö  ö5öö
 bböö  Underhåll båtvagnar  ug ,9b5öö  uM ö7g5öö  ö5öö
 bbög  Underhåll bojar/bryggor  ucb ,M75öb  ugö göö5.ö  ö5öö
 bböo  Smärre bryggkostnader  ug, 9,c5öö  uM öbo5öö  ö5öö
 bböc  Torr/sjösättningskostnader  uM c.g5öö  ug. ,,c5öö  ö5öö
 bbö.  Miljökostnader  ug Moö5öö  uc M,,5öö  ö5öö
 bböb  Vatten o avlopp  ö5öö  u7.ö5öö  ö5öö
 bböM  Låskostnader  uM öog5öö  uo öbö5öö  ö5öö
 bbgö  VBSustugan  u, o..5öö  u. g9o5öö  ö5öö
 bbgg  Klubbstugan reparationer  ö5öö  uo c7o5öö  ö5öö
 Mggö  Kontorsmateriel  ugc Mc95öö  ugö ö,,5öö  ö5öö
 Mgoö  Informationsbladet  u. 7,ö5öö  u9 Mg75öö  ö5öö
 Mogö  Telefoni  ub ,..5öö  uc cbc5öö  ö5öö
 Mooö  ITutjänster  u. ,ö.5öö  u. 9co5öö  ö5öö
 Mooo  IT5 förbrukningsmateriel  uo .g95öö  uo Mo95öö  ö5öö
 Mooc  Direktavskrivna IT kostnader  ö5öö  ug M995öö  ö5öö
 Mobö  Porto u diverse  u. 9gb5,,  uc 7,o5bö  ö5öö
 Mobb  Porto u Infobladet  ugc öco5öö  u7 7g.5öö  ö5öö
 MoMö  Banku o postavgifter  ug g7o5öö  uo bMg5bö  ö5öö
 Mo9ö  Redovisningstjänster  ub7 c9b5öö  u,. ööö5öö  ö5öö
 Mcgö  Försäkringar  uM ö.o5öö  uc 9bö5öö  ö5öö
 M.gö  Styrelsen u omkostnader  u9 ,gM5öö  ug9 goo5öö  ö5öö
 M.gg  Bilersättning styrelse o ombud  u9 9öö5öö  ugö Mo.5Mö  ö5öö
 M.oö  Ombud m fl u omkostnader  uc ccg5öö  uM öMb5öö  ö5öö
 M.og  Vaktersättning  ug Möö5öö  ug oöö5öö  ö5öö
 M.cö  Medlemsmöten och festligheter  ug 9öö5öö  ub .775öö  ö5öö
 M.7ö  Övriga förvaltningskostnader  ug .öö5öö  uc M9.5öö  ö5öö
 M7,g  Förbundsavgifter u SMBF  u.. c..5öö  u.. o7,5öö  ö5öö
 M7,o  Föreningsavgifter u SSRS  uc .öö5öö  u9öö5öö  ö5öö
 M7,c  Sponsoring u Skärgårdsstiftelsen/maja  ug ööö5öö  ug ööö5öö  ö5öö
 M7,.  Bankavgifter  ubg5öö  ö5öö  ö5öö
 M77g  Diverse övriga kostnader  uM ööM5öö  ug g,.5ob  ö5öö
 M77o  SBU Båtlivsfonden  ub ööö5öö  uö5ö9  ö5öö
 S8a Övriga externa kostnader  u.bb ggö57c  u..M 9775co  ö5öö

 S8a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm  u.bb ggö57c  u..7 g.95co  ö5öö

 Rörelseresultat före avskrivningar  ,b o,M5g.  97 ,9b5M,  ö5öö

 Rörelseresultat efter avskrivningar  ,b o,M5g.  97 ,9b5M,  ö5öö
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 VÄSTERHANINGE BÅTSÄLLSKAP  Sida8  oäo4

 Resultatrapport  Utskrivet8  gcuöguöM
 Preliminär  gg8.g

 Räkenskapsår8 gouöguög u gougoucg  Senaste vernr8  cbg
 Resultatenhet8 Hela företaget
 Period8 gouöguög u gougoucg

 Ackumulerat  Ack fg år  Ack.budget
 Övriga rörelsekostnader mm

 97cö  Avskrivningar  u7ö o9.5öö  ugöc bob5öö  ö5öö
 S8a Övriga rörelsekostnader mm  u7ö o9.5öö  ugöc bob5öö  ö5öö

 Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader  u. 7,95,M  uoc M.75co  ö5öö

 Resultat från finansiella investeringar
 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

 ,cöö  Ränteintäkter  g7 Mö,57,  gg M.M5Mc  ö5öö
 S8a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  g7 Mö,57,  gg M.M5Mc  ö5öö

 S8a Resultat från finansiella investeringar  g7 Mö,57,  gg M.M5Mc  ö5öö

 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader  g. Mog5go  ugo ööo5M7  ö5öö

 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt  g. Mog5go  ugo ööo5M7  ö5öö

 Resultat före skatt  g. Mog5go  ugo ööo5M7  ö5öö

 Beräknat resultat  g. Mog5go  ugo ööo5M7  ö5öö

 ,777  Redovisat resultat  ö5öö  go ööo5M7  ö5öö

Styrelsen föreslår att årets överskott, kr 14.621:12, disponeras så att det läggs till det 
balanserade kapitalet som därefter uppgår till kr 566.989:63.
I skrivande stund är bokslutet inte fullständigt reviderat varför revisionsberättelsen 
inte bifogas denna verksamhetsberättelse. Smärre justeringar av det slutliga sifferma-
terialet kan komma att göras.
 
För styrelsen
Carl Bonde
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Foto: Staffan Ljung
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Punkt 11 a Styrelsens förslag till verksam-
hetsplan för 2013.

Sjösättning den 11, 12 och 18 maj med 19 
som reservdag.

Torrsättning den 28, 29 september och 5 
oktober samt reservdag söndagen den 6 ok-
tober. Även den 5 oktober har vi två pass.

(Det är senareläggning respektive tidigare-
läggning med en vecka.)

Besiktning av alla kättingar på flytbryggan 
samt byte av skadade delar 

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

net till campingen och bryggorna.
Övertagande och reparation av en HJS sjö-

bod och förflyttning av denna.
Fortsatta reparationer av bryggor.
Reparation av stora rampen. 
Arrangera seglingstävlingen Muskö Runt 

på försommaren.
Arrangera seglingstävlingen Sista Chansen 

på hösten.

Punkt 11 b Nytt arbetssätt:

I slutet av mars skickade styrelsen ut en en-
kät till samtliga 526 medlemmar (se ovan i 
verksamhetsberättelsen). Styrelsen har tol-
kat svaren från medlemmarna så att verk-
samheten skall fortsatt drivas ideellt med 
hjälp av medlemmarnas arbetsinsatser.

Arbetsplikten bör enligt styrelsens upp-
fattning gälla de medlemmar som har båt-
plats i Östnora. 

De som av olika skäl vill komma ifrån ar-
betsplikt bör enligt styrelsen kunna slippa 
den mot en avgift, arbetsbefrielseavgift.

Under torr- och sjösättningsdagarna är 
dock alla berörda skyldiga att arbeta.

Propositioner, 11 a, 11 b

Förbättra markunderlaget på mellanpla-
nen.

Utföra de arbeten som de olika arbetsgrup-
perna anser bör genomföras.  

Kartlägga elkablar och vattenledningar 
inom VBS område för att förhindra att 
dessa skadas i samband med att medlemma 
gräver så kallade ”rodergropar” eller förank-
rar täckställningen i marken.

Agera tillsammans med Haninge kom-
mun för att forsla bort övergivna båtar, som 
den svarta båten.

Genomföra en förstudie om och hur en så 
kallad spolplatta kan anläggas där båtarna 
högtrycktvättas i samband med torrsätt-
ning.

Genomföra en förstudie om och hur en 
toatömningtank kan anläggas.

Sätt upp skylt vid spilloljtanken med föl-
jande budskap: ”Förbjudet att kasta gamla 
oljefilter eller liknande här”

Styrelsen anser att följande organisation bör 
gälla fr.o.m. 2013
Styrelsen inrättar under sig en torr- och 
sjösättningsgrupp, en utomhus- och miljö-
grupp och en hamngrupp.

Dessa grupper leds av någon i styrelsen 
och har under sig ett antal grupper. Organi-
sationen kan beskrivas enligt brevidstående 
figur.

Organisationen måste naturligtvis vara 
flexibel så att det är behovet av att få vissa 
arbetsuppgifter utförda som styr vilka grup-
per som skall finnas.
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Styrelsen föreslår att årsmötet uppdrar åt 
styrelsen 

att organisera arbetet så att VBS kan fort-
sätta att drivas ideellt 

att arbetsplikt skall gälla alla medlemmar 
med båtplats

Propositioner, 11 b

VBS organisation, styrelse & arbetsgrupper

VBS Styrelse

Torr- och 
sjösättningsgruppen

Utomhus- och 
miljögruppen

Hamngruppen

Torr-/sjösättning
-Avspärrning, uppmärkning, 

materielkontroll anmälning etc.

Vaggagården
-Utmärkning transportvägar, städning, 

Röjning, grindstolpar, staket, 
underhåll etc.

Mastskjul
-Stegar i våg, skyddslister,

mastbockar t. skjul och brygga,
skyltar underhåll etc. 

Säkerhet
-Miljö, livbojar, brandsläckare,

lås, förbandslåda, ficklampor etc.

Klubbstugan
-Klubbhus, förråd, in-

och utvändigt underhåll etc.

Utomhusmiljön
-Träd, buskar, gräsmattor,

Släntar, utemöbler,
avgränsningsstoplar etc.

Fordon
-Vaggavagn, mastvagn,

Cykelkärror, bojar,
(kättnng, reflexer läge) etc.

Vassröjning
- Vass vid landfäste och inlopp etc.

Bryggor
-Pontoner, y-bommar, mastkran,

grindar, belysning, eluttag, 
vattenslangar etc.

att införa en arbetsbefrielseavgift på 300 
kronor per år för den som av olika skäl inte 
kan eller vill arbeta

att anmälan om arbetsbefrielseavgift för 
medlemmar som nu har båtplats i Östnora 
skall ha skett senast den sista mars 2013.
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Punkt 11 d Reparationsfond
VBS har för närvarande ca 500 000 kronor 
sparade. För att kunna klara kommande 
förväntade stora investeringar anser styrel-
sen att en reparationsfond bör införas och 
att 500 000 kronor överförs till denna. Sty-
relsen skall fritt kunna disponera fonden 
för reparationer av hamnanläggningen, hus 
och maskiner.

Punkt 11 e Förtöjningar
Enligt VBS ordningsregler skall medlems 
båt vara förtöjd med ryckdämpare i för och 
akter och med förtöjningslinor av rätt di-
mension samt med minst två fendrar på 
vardera sidan om båten. 

De gångna åren visar att många medlem-
mar använder alldeles för dåligt förtöjnings-
gods och att man struntar i hamnkaptenens 
eller styrelsens uppmaning om att rätta till 
felen. Förtöjningsgodset skall vara dimensi-
onerat så att det vid hårt väder skyddar egen 
båt, grannbåt och brygga.

För att det inte skall råda någon tveksam-

Styrelsen föreslår att årsmötet beslutar
att inrätta en reparationsfond. 
att avsätta 500 000 kronor till denna fond.
att styrelsen fritt får disponera denna fond 

för reparationer.

het om vad som gäller föreslår styrelsen att 
årsmötet beslutar att det är styrelsen/hamn-
kaptenen som avgör vad som är en rätt di-
mensionerad förtöjning och att om med-
lemmen inte rättar till felet efter tillsägelse 
skall han/hon betala en straffavgift på 1.500 
kronor och att om han/hon inte betalar in 
avgiften så förlorar medlemmen medlem-
skap och båtplats. Felen kommer att doku-
menteras med foto.
Styrelsen föreslår 

att årsmötet beslutar i enlighet med ovan-
stående.

Punkt 11 c Administrativ avgift
Vid obetald räkning gäller idag att medlem 
får betala en påminnelseavgift på 100 kro-
nor och vid notoriskt slarv en extra avgift 
på 400 kronor. Styrelsen anser att den extra 
avgiften bör tas bort och att påminnelseav-
giften höjs till 200 kronor och att den döps 

till administrativ avgift. Motivet är att varje 
avgift som inte betalas in medför mycket 
extra arbete och extra kostnader.
Styrelsen föreslår att årsmötet beslutar 

att införa en administrativ avgift på 200 
kronor. 

Propositioner, 11 c, 11 d, 11 e 
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Punkt 11 g Arvode till styrelsen                                                                                                      
Som alla vet har det de senaste åren varit 
mycket svårt att få medlemmar att ta på 
sig ett styrelsearbete. Arbetet har med åren 
blivit allt mer krävande och ansvaret större. 
Anledningen är bl.a. annat att sällskapet har 
fått fler medlemmar, att det finns många 
medlemmar som inte betalar avgifter i tid, 
som inte sjösätter båten i tid, som inte tar 
upp båten i tid osv. Vidare har myndighe-
ternas och kommunernas krav på båtklub-
barna ökat och fler krav lär komma inom de 
närmaste åren.

Föreningsarbete är inte längre lockande 
och det anses inte heller vara en social plikt 
att utföra sådant arbete. 

Svaren på den enkät styrelsen skickade ut 
var att VBS skulle fortsätta som ideell or-
ganisation och att arbetet skulle utföras av 
medlemmarna. För att leva upp till detta 
fordras att återväxten i styrelsen tryggas. De 
som arbetar i styrelsen måste få något till-
baka och kunna visa sin familj att man får 

Punkt 11 f Årsavgift för nyckelinnehavare 
utan båtplats
Idag finns ett stort antal medlemmar som 
har nyckel men inte båtplats eller vinter-
uppläggningsplats. Dessa medlemmar är 
befriade från vakthållning och arbetsplikt. 
Många av dessa använder VBS egendom 
t.ex. mastkran, klubbstuga, båtvagn, torr- 
och sjösättningsramper mm. Det gör man 
till priset av medlemsavgiften på 300 kro-
nor per år. Naturligtvis sliter deras använd-
ning på anläggningen. Därför anser styrel-

sen att även dessa medlemmar skall bidra 
till kostnaderna för driften och underhål-
let. De medlemmar som inte har behov av 
nyckel kan återlämna den till VBS och få 
tillbaka depositionsavgiften.
Styrelsen föreslår att årsmötet beslutar

att införa en årsavgift på 300 kronor för 
medlemmar som har nyckel men ej båtplats 
eller vinterplats.

viss ersättning för den tid man lägger ned 
på VBS. Hitintills har det endast utgått er-
sättning för de kostnader man haft för att 
använda sin egen bil, telefon mm. 

Styrelsen anser att VBS bör införa sty-
relsearvoden och för detta avsätta 120.000 
kronor. Jämfört med andra båtklubbar är 
denna summa rimlig.

Detta blir naturligtvis beskattningsbart 
för den enskilde. För VBS del tillkommer 
sociala avgifter som är 

15,49% för <27 år
31,42% för 27 – 65 år
10,21% för > 65 år

Styrelsen föreslår att årsmötet beslutar
att avsätta 120 000 kronor till styrelsearv-

oden samt beslutar att summan fördelas av 
styrelsen inom sig. Arbetsinsatserna varie-
rar och därför kan det vara svårt att i förväg 
bestämma var och ens arvode. 

Propositioner, 11 f, 11 g
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Punkt 11 h Avgifter för 2013 
Styrelsen föreslår 

att årsmötet beslutar om följande avgifter. 
• 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.
• Bryggplats- och bojavgift: 
Bojavgift 1.500 kronor
Platserna nr 1-8, nr 280-292, nr 305-309 
och nr C1 och C2 400 kronor.
Övriga bryggplatser 6,09 kronor per cm.
Vinterplats ingår i denna avgift. 
Den som har båten i sjön fr.o.m. 1 decem-
ber betalar ytterligare en båtplatsavgift.
• 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 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 vakttjänstgöring, 
arbetspass eller liknande. 
• Avgift för icke medlem som vill utnyttja 
ramperna: 200 kronor per gång. 
• 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 arbets-
plikt vid sjö- och torrsättning). 

Propositioner, 11 h



17

Propositioner 11 j

Punkt 11 j Förslag till budget för 2013
Styrelsen föreslår att årsmötet beslutar 

att godkänna förslag till budget för 2013:

INTÄKTER   

 Förslag 2013
Bryggavgift 3,90 per cm 275 000
Ökning bryggavgift 2,19 per cm 140 000
Ökning vinterpl o småplatser 8 500
Medlemsavgifter 160 000
Vinteruppläggningsavgifter 54 000 
Inträdesavgifter 16 000
Tävlingsavgifter 1 000
Säsongsavgifter 5 000
Diverse intäkter 2 000
Avgift utebliven vakt 4 000
Påminnelseavgift 1 000
Vidaredebitering LÖMIF 10 000
Straffavgift 1 500
Arbetsbefrielseavgift, 300 8 000
Årsavgift för nyckel, 300 15 000
Summa 701 000
  
 

KOSTNADER  
 
 Förslag 2013
Arrendeavgift kommunen 102 000
El värme klubbhus 25 000
El Bryggbelysning 25 000
Förbundsavgifter 48 000
Renhållning 14 000
Styrelsekostnader 10 000
Ombudskostnader 15 000
Infoblad 10 000
Trycksaker 1 000
Porto 6 000
Årsmöte och medlemsmöten 11 000
Båtvagn 20 000
Telefonkostnad, IT 15 000
Styrelsearvoden 120 000
Sociala avgifter 20 000
Försäkringar 8 000
Kontorskostnader 14 000
Underhåll klubbstuga 7 000
Hamnunderhåll 64 000
Redovisningstjänster 75 000
Postavgifter exl. Info  1 000
Tävlingar 4 000
Avskrivningar 71 000
Torr- & sjösättningskostnader mm  10 000
Övrigt 5 000 
Summa 701 000
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Det förslag till arbetsorganisation som sty-
relsen lägger fram på årsmötet kommer med 
all sannolikhet att godkännas. För att redan 
kommande säsong komma igång med de 
olika arbetsgrupperna vill styrelsen ge be-
rörda medlemmar möjlighet att välja mellan 
två alternativ.

Alternativ 1

Medlem med båtplats i Östnora väljer att 
betala en avgift på 300:- per år och blir då 
befriad från arbete i de olika arbetsgrup-
perna.

Befrielse från arbete vid VBS sjö- och torr-
sättningsdagar eller vid eventuell komman-
de stora arbetsinsatser gäller dock inte.

Alternativ 2

I bifogade årsmöteshandlingar framgår vil-
ka de olika grupperna är och vilket arbete 
som kan förekomma. Det blir för VBS en 
stor fördel om vi får rätt folk i respektive 
grupp och det tror vi att vi får om Du själv 
kan välja bland arbetsgrupperna.

Efter 31 mars fyller vi på i de olika grup-
perna med ”övriga”.

Gå in på vår hemsida senast 31 mars och 
fyll i namn, telefonnummer, medlemsnum-
mer (det som står på båtplatsfakturan för 
2012) och om Du väljer att betala eller ingå 
i någon av arbetsgrupperna.

Till samtliga medlemmar med båtplats i Östnora

Till alla medlemmar

Förutom arbete i de olika grupperna är VBS 
i stort behov av nedanstående:

Vice ordförande        
Då vi i år har saknat denna person så finns 
det inget ”bollplank” och avlastare till vår 
ordförande. Ring till  vår ordförande sna-
rast (helst före årsmötet) eller till valbered-
ningen.

Vaktorganisatör

Vår nuvarande behöver avlastning och är 
Du lite datakunnig så är det en fördel.

Nattvakter

Ett flertal sökes som mot ersättning kan åta 
sig att ta vaktpass.

Stugvärd                    
Vi behöver 2 personer som delar på uppgif-
ten.

Biträdande webbredaktör

För att utveckla VBS hemsida söker vi dig 
som har idéer och kunskap om hemsidor.

Båtplatsombud

Vi behöver dig som kan ta dig an att ad-
ministrera och underhålla vår hantering av 
båtplatserna.

Sekreterare

Då vår nuvarande sekreterare tar en ”time 
out” behöver vi en ersättare för denna upp-
gift.
Kontakta gärna någon i styrelsen så berät-
tar vi mer om de olika uppgifterna eller om 
Du har någon fråga!
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Sjöräddningssällskapet
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Om du har flyttat!
Glöm inte att meddela din nya adress, telefon 
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!

Anslagstavlan

Nästa nummer av VBS-Info
Manusstopp 15 mars
Utgivningsdag 8 april
Skicka manus till redaktören, se sidan 2

Kalender
Årsmöte  tisdag 12 februari

Sjösättning den 11, 12 och 18 maj med 19 som 
reservdag.

Torrsättning den 28, 29 september och 5 okto-
ber samt reservdag söndagen den 6 oktober. 
Även den 5 oktober har vi två pass.

(Det är senareläggning respektive tidiga-
reläggning med en vecka.)


