
Årsmöte! Måndag 20 februari 19.30
Plats Haninge kulturhus, Poseidon torg 8

Nummer 1 2012

Många stormar i år! Se  ll båten! Den har väl namn och telefonnummer om något händer?

Fem  oårsjubileum 2012!
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Härmed kallas du till Västerhaninge Båtsällskaps ordinarie

ÅRSMÖTE
Måndag den 20 februari klockan 19:30

Haninge kulturhus, Auditoriet
Poseidons torg 8

Västerhaninge Båtsällskap bjuder på kaffe och bulle!

Årsmöteshandlingar

Sid 4 Dagordning.
Sid 5-10 Verksamhetsberättelse.
Sid 8-10 Ekonomisk redovisning.
Sid 11-12 Utredning om båtplatsavgifter. 
Sid 13 Förslag till verksamhetsplan.
Sid 13-15 Förslag till avgifter, inkomst- och utgiftsstat, 
 ersättningar och propostioner.

Sid 15 Årskalendarium
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Västerhaninge Båtsällskaps ordinarie årsmöte måndagen 20 februari 2012 

Dagordning
0.  Mötet öppnas.
1.  Upprättande av röstlängd. 
2.  Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
3.  Frågan om mötets behöriga utlysande.
4.  Val av ordförande för mötet.
5.  Val av sekreterare för mötet.
6.  Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse för tiden 
     2011-02-21 – 2012-02-20 samt räkenskapsåret 2011-01-01 – 12-31.
7.  Revisorernas berättelse för samma tid.
8.  Frågan om balansräkningens fastställande samt disposition av vinstmedel.
9.  Frågan om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning.
10. Fastställande av arbetsplan för kommande verksamhetsåret.
11. Fastställande av medlems-, och depositions-, och andra avgifter samt av   

 inkomst- och utgiftsstatus för det kommande verksamhetsåret samt kost-  
 nadsersättning till styrelse och andra funktioner.
      Propositioner, tre stycken. 
 a)  Styrelsens förslag beträffande avgifter för 2012
 b)  Styrelsens förslag till inkomst och utgiftsstat för 2012
 c)  Styrelsens förslag till kostnadsersättning för ombud och styrelseledamöter
12. Styrelsens förslag och motion från enskild medlem 
13. Val av ordförande för 2 år 
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter 
15. Val av revisorer och revisorssuppleant 
16. Val av valberedning 
17.  Avslutning
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Styrelsens sammansättning 
Kenneth Svensson,  ordförande
Ann-Marie Klotz, sekreterare 
Mats Markgren, 2:e sekr/materialansvarig
Lennart Andersson, hamnkapten
Pelle Asplund, vice hamnkapten
Tommie Boholm, webbmaster
Lennart Nyrén, båtplatsombud
Sverre Ekdahl, nyckelombud
Bertil Ericsson, tf. kassör/suppleant/Bas-
projektledare
Staffan Ljung, suppleant och seglarombud
Tom Knutson, suppleant och miljöombud

Av årsmötet utsedda revisorer och supp-
leanter
Roger Hartonen,  ordinarie
Thomas Tholander, ordinarie
Jan Augustsson, suppleant 
Av årsmötet utsedda i Valberedningen: 
Tommy Gileborn, sammankallande, 
Ove Andersson
Leif Lööw
Christer Huss
Bibbi Limé

Av styrelsen utsedda ombud
Stefan Hansson, radioombud   
Staffan Ljung, försäkringsansvarig
Kenneth Svensson, motorbåtsombud
Christer Huss, båtköombud
Lars Brauer, stugvärd
Sverre Ekdahl, vice stugvärd
Tom Knutson, distributör av infobladet
Av styrelsen utsedd redaktör och ansva-
rig utgivare för informationsbladet
Ragnar von Malmborg, redaktör 

Av styrelsen utsedda grupper
Brottsförebyggande gruppen:
Lars Åkesson, 
Tommy Åkerström,
Stugvärd
Lars Brauer
Stuggrupp
Sverre Ekdahl
Irene Bergkvist

Sjö- och torrsättningsgruppen
Christer Arvidsson
Tommie Boholm
Peder Hansson
Peter Karlsson
Tord Ljung
Göran Sandberg
Kenneth Svensson
Tommy Åkerström
Vassröjargrupp
Inge Wikström
Rolf Carlsson
Bernt Pettersson
Bojgrupp
Göran Sandberg
Mikael Nylander
Sten Gibsson
Fordonsgrupp
Ante Hartonen
Harry Börjesson
Förrådsförmän
Lars Åkesson
Christer Arvidsson

Verksamhetsberä  else för 2011
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Västerhaninge Båtsällskap hade 522 med-
lemmar den 31 december 2011. Vårt ordi-
narie årsmöte hölls den 21 februari 2011, 
34 medlemmar deltog i mötet.

Under verksamhetsåret har styrelsen haft 
10 protokollförda styrelsesammanträden. 

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

Fyra ordinarie nummer av VBS informa-
tionen har utgivits. 

Sjösättning ägde rum den 30 april, 1 maj 
och 7 maj samt torrsättning som ägde rum 
den 1,2 och 8 oktober. Sjösättning och 
torrsättning har fungerat bra. Stort tack 
går till hamnkaptenen och hans funktio-
närer samt kran- och traktorförare. Elek-
triciteten på hamnplanen har varit inkopp-
lad under perioden 15 mars - 15 november 
och på mellan- och övre planen 15 mars 
– 15 maj samt 15 oktober– 15 november. 
Sopcontainer har funnits på hamnplanen 
under en kortare period i samband med 
sjösättning.

Vakthållningen har fungerat bra, trots 
några enstaka missar från medlemmar, 
som skulle gå vakt. Reserver har dock 
kunnat ersätta. Tyvärr har klubben och 
några av våra medlemmar råkat ut för en 
del skadegörelse. 

Styrelsen anlitade även i år Länsparke-
rings Bevakning AB som under perioden 
15 juni till 15 augusti övervakade att de av 
årsmötet, styrelsen och LÖMIF fastställ-
da parkeringsreglerna efterlevdes. Parke-
ringen på hamnplan har fungerat bra även 
denna sommar.

Under verksamhetsåret har bl.a. föl-
jande gjorts: genomförande av Båtme-
kanikerkurs nr 2, reparation av mast-
kranen efter missöde, utbyte av vinsch 
och stagvajrar, dykarbete kontroll av 
kättingar samt upptagandet av batterier 
från sjöbotten, upprustning efter vin-
tern 2010/2011 snöröjning, stolpar och 
vaggaplanen, BAS-projektet i funktion, 
försök att få infört utökat område för 
hastighetsbegränsning till 5 knop (tyvärr 
avslag), uppmätning av bryggplatsernas 
bredd, båtplatskontrakten genomarbeta-
de, omarbetning och revidering av ord-
ningsreglerna, införandet av personnum-
mer i BAS på medlemmarna, reparation 
av lilla sjösättningsvagnen samt mastvag-
nen, iordningställandet av mastskjulet, 
inköp av P-ring till 5 knopsskylt som slet 
sig samt reparation av högtrycksprutan. 
Muskö Runt 2011
Lördagen den 11/6, något senare på 
försommaren än 2010, gick VBS kapp-
segling Muskö Runt av stapeln. Sam-
manfattningsvis kan sägas att det var 
en riktig propagandasegling! Vädret var 
bästa tänkbara med klarblå himmel, ost/
nordost vridande mot ost med en vind-
styrka på 3-5 m/s. Dessutom bar vinden 
hela vägen runt!

Dagen till ära hade 9 förväntansfulla 
besättningar samlats till skepparmöte 
kl 9 vid klubbstugan. 8 av båtarna kom 
från VBS samt att Johan Strömbäck med 
besättning mötte upp från Oxnö Båtför-
ening. Efter diverse småstrul kunde star-
ten gå några minuter sent och det bar 
av norrut mot St Stenholmen i makligt 

Verksamhetsberä  else, fortsä  ning
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tempo. Bäst ut från starten kom Johan 
Peterson och Åke Nellmer, som i år valde 
att segla single-handed. När fältet så små-
ningom nådde Snappudd låg Kåre Ljung i 
topp följd av Johan Strömbäck i sin Wasa 
31 R Vajlet och därefter Johan Peterson i 
Mamba 311:an och familjen Sagner i sin 
OE36:a. Längre bak i fältet utkämpades 
en het kamp mellan Ove Holmstedter i 
sin Scanmar 25 och Carl Bonde seglandes 
Omega 28.

Efter en härlig undanvindssegling på 
Mysingen var det dags att vid Lacka ändra 
segelföring för att kryssa sig fram i smala 
sund med Stora Skramsö som en strategisk 
utmaning. Var det bäst att ta vänsterkant, 
högerkant eller kanske chansa på mittfå-
ran? Här spelade lokalkännedom stor roll 
och sämst ut ur sundet var troligen Johan 
Strömbäck. Bäst tycks det ha gått för Kåre 
Ljung och Johan Petersen. 

Först i mål inne på Horsfj ärden var Kåre 
Ljung seglandes Lady Helmsman Special 
varefter Wasa 31 R följde efter ca 16 minu-
ter. Som båt nr 3 kom Johan Petersen i sin 
Mamba 311 som gjort en magnifi k insats. 
Därefter följde i nämnd ordning familjen 
Sagner i OE36, Åke Nellmer i Inferno 29, 
Kjell Holmstedter i If, Tommie och Ca-
roline i Rival 22, Carl Bonde i Omega 28 
och Ove Holmstedter i Scanmar 25.

Efter prisutdelning sponsrad av Båtac-
centen och If Skadeförsäkring vidtog ge-
mensamt eftersnack med korv och dricka 
vilket var mycket uppskattat.
Klubbmästare 2011
Då ÖrBk tyvärr dragit sig ur Kanon-
seglingen var Muskö Runt 2011 enda po-

änggivande segling för klubbmästerskapet 
varför årets klubbmästare är densamma 
som vinnaren av Muskö Runt. Stort grat-
tis till Johan Petersen med besättning!
Ekonomi m.m.
Ut- och inträden av medlemmar i VBS 
liksom byten av båtplatser har varit av un-
gefär samma omfattning som föregående 
år. Av hamnens 311 platser var 35 stycken 
säsongsuthyrda. 

Ekonomin har under perioden varit god. 
Dock kan noteras ett underskott på cir-
ka 12.000 kronor bl.a. på grund av större 
kostnader för ekonomiadministrationen 
än budgeterat.  Styrelsen föreslår därför en 
mindre höjning av vissa avgifter. VBS rä-
kenskaper för perioden 2011-01-01 – 12-
31 framgår av bilaga till verksamhetsbe-
rättelsen. 
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. 

Under året har stora ansträngningar 
gjorts för att få fl er medlemmar att ställa 
upp för klubben i olika styrelseuppdrag. 
Tyvärr utan större framgång. Detta av-
speglar sig i den framlagda budgeten för 
2012.

För styrelsen
Kenneth Svensson



8

VÄSTERHANINGE BÅTSÄLLSKAP Sida: 1

Resultatrapport Utskrivet: 12-01-08
Preliminär

Räkenskapsår: 11-01-01 - 11-12-31 Senaste vernr: 428
Resultatenhet: Hela föreningen
Period: 11-01-01 - 11-12-31

Ackumulerat

Rörelsens intäkter och lagerförändring
Nettoomsättning

3011 Medlemsavgifter 161 700,00
3012 INTRÄDES AVGIFTER 18 400,00
3014 BRYGGPLATSAVGIFTER 276 350,00
3015 VINTERAVGIFTER 46 900,00
3017 TÄVLINGSAVGIFTER 900,00
3019 SÄSONGSAVGIFTER BÅTPLATS 7 000,00
3021 AVG.UTEBLIVEN VAKT 3 600,00
3023 EFTERANMÄLNINGSAVG. 2 000,00
3024 Påminnelseavgift 3 350,00
3026 Kursavgifter 2 000,00
3028 Kurskompendium 1 200,00
3051 diverse intäkter 3 773,00
3690 ÖVR.SIDOINTÄKTER 1 850,00
S:a Nettoomsättning 529 023,00

S:a Rörelseintäkter och lagerförändring 529 023,00

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter mm

4017 TÄVLINGSMATRIALKOSTNADER -2 348,00
S:a Råvaror och förnödenheter mm -2 348,00

Bruttovinst 526 675,00

Övriga externa kostnader
5010 ARRENDE  HANINGE KOMMUN -98 114,00
5020 EL o VÄRME KLUBBLOKAL -20 796,00
5025 EL-BRYGGBELYSNING -11 157,00
5026 vaggaplan -10 775,00
5027 Underhåll rampväg -10 121,00
5060 STÄDNING o SOPHANTERING -4 725,00
5110 Utbildningar o kurser -15 072,00
5500 UNDERHÅLL BÅTVAGN -6 091,00
5501 UNDERHÅLL BOJAR/BRYGGOR -10 100,40
5502 Smärre bryggkostnader -6 052,00
5503 Torr/sjösättningskostnader -14 883,00
5504 Miljökostnader -3 688,00
5505 VATTEN o AVLOPP -940,00
5506 Låskostnader -2 050,00
5510 VBS-STUGAN -4 172,00
5511 Klubbstugan reparationer -2 392,00
6110 KONTORSMATERIAL -10 088,00
6120 INFORMATIONSBLADET -7 619,00
6210 TELEFONAVGIFTER. -3 353,00
6220 IT.TJÄNSTER -4 732,00
6222 Förbrukn. mtrl. IT -2 627,00
6223 Direktavskrivna IT kostnader -1 677,00
6250 PORTO ÖVRIGT POSTAVGIFTER -3 982,50
6255 PORTO INFO-BLADET -9 914,00
6260 Bank/Post  avgifter -2 561,50
6270 Redovisningstjänster -84 000,00
6310 FÖRSÄKR,PREMIER,RISKKOST. -3 750,00
6410 KOSTNADER STYRELSEN -17 122,00
6411 Bilersättning styrelse o ombud -10 624,60
6420 KOSTNADER OMBUD mfl. -6 065,00
6421 Vaktersättning -1 200,00
6430 Årsmöte -5 499,00
6490 ÖVRIGA FÖRVALTNINGSKOSTN. -3 674,00
6981 FÖRBUNDSAVGIFTER -44 298,00
6982 Föreningsavgifter -700,00
6983 Sponsring Skärgårdsmaja -1 000,00
6991 DIV. ÖVRIGA KOSTNADER -1 184,25
6992 Örestujämning -0,07
S:a Övriga externa kostnader -446 799,32
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VÄSTERHANINGE BÅTSÄLLSKAP Sida: 2

Resultatrapport Utskrivet: 12-01-08
Preliminär

Räkenskapsår: 11-01-01 - 11-12-31 Senaste vernr: 428
Resultatenhet: Hela föreningen
Period: 11-01-01 - 11-12-31

Ackumulerat
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm -449 147,32

Rörelseresultat före avskrivningar 79 875,68

Rörelseresultat efter avskrivningar 79 875,68

Övriga rörelsekostnader mm
7930 AVSKRIVNINGAR -103 525,00
S:a Övriga rörelsekostnader mm -103 525,00

Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader -23 649,32

Resultat från finansiella investeringar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

8300 Ränteintäkter 11 646,63
S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 11 646,63

S:a Resultat från finansiella investeringar 11 646,63

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader -12 002,69

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt -12 002,69

Resultat före skatt -12 002,69

Beräknat resultat -12 002,69

Stormarna har gå   hårt fram mot presenningar och i några fall även båtar. 
Se  ll din båt! Och kontrollera a   namn och telefon fi nns kvar, så a   den 
som upptäcker e   problem lä   kan ringa. Foto: Tommie Boholm
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VÄSTERHANINGE BÅTSÄLLSKAP Sida: 1

Balansrapport Utskrivet: 12-01-08
Preliminär

Räkenskapsår: 11-01-01 - 11-12-31 Senaste vernr: 428
Resultatenhet: Hela föreningen
Period: 11-01-01 - 11-12-31

Ing balans Period Utg balans

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
1150 Anskaffning bryggor & rampar 1 275 000,00 0,00 1 275 000,00
1157 Bryggförbättringar 0,00 28 505,00 28 505,00
1159 Avskrivning bryggor & rampar -1 020 000,00 -65 175,00 -1 085 175,00
1180 Anskaffning klubbhus 150 000,00 0,00 150 000,00
1189 Avskrivning klubbhus -124 167,00 -15 000,00 -139 167,00
1220 DATA INVENTARIER 114 629,00 5 088,00 119 717,00
1221 ÖVR.INVENTARIER 100 159,00 0,00 100 159,00
1229 VÄRDEMINSKNING INVENTARIE -188 958,00 -21 000,00 -209 958,00
1240 Anskaffn traktordragna båtvagnar 235 700,00 0,00 235 700,00
1249 Avskrivning båtvagnar -227 140,00 -2 350,00 -229 490,00
S:a Materiella anläggningstillgångar 315 223,00 -69 932,00 245 291,00

Finansiella anläggningstillgångar
1310 Vattenplatser 1 860 967,00 0,00 1 860 967,00
1380 Båtlivsfonden 5 000,00 0,00 5 000,00
S:a Finansiella anläggningstillgångar 1 865 967,00 0,00 1 865 967,00

S:a Anläggningstillgångar 2 181 190,00 -69 932,00 2 111 258,00

Omsättningstillgångar
Fordringar

1510 Fordran medlemmar 5 473,75 -173,75 5 300,00
1680 DIV.KORTFRISTIGA FORDR. 354,00 -354,00 0,00
1681 Fordran LÖMIF 0,00 5 106,00 5 106,00
S:a Fordringar 5 827,75 4 578,25 10 406,00

Kassa och bank
1910 KASSA 456,00 -456,00 0,00
1920 POSTGIRO 4 335,00 -4 335,00 0,00
1930 Penningmarknadskonto 148 227,30 76 767,39 224 994,69
1931 Placeringskonto ftg 0,00 504 161,82 504 161,82
1940  Fast räntekonto 493 354,15 -493 354,15 0,00
S:a Kassa och bank 646 372,45 82 784,06 729 156,51

S:a Omsättningstillgångar 652 200,20 87 362,31 739 562,51

S:A TILLGÅNGAR 2 833 390,20 17 430,31 2 850 820,51

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital

2010 EGET KAPITAL -564 371,20 0,00 -564 371,20
S:a Eget kapital -564 371,20 0,00 -564 371,20

Avsättningar
2251 DEPOSITIONER -196 719,00 0,00 -196 719,00
2280 Båtplatsdeposition -1 973 800,00 100 500,00 -1 873 300,00
2281 Nyckeldepositioner -96 500,00 -3 800,00 -100 300,00
2282 Bpl depostionsavgift efter grind 0,00 -97 500,00 -97 500,00
2283 Bpl depostionsavgift före grind 0,00 -15 000,00 -15 000,00
S:a Avsättningar -2 267 019,00 -15 800,00 -2 282 819,00

Kortfristiga skulder
2440 LEVERANTÖRS SKULDER -2 000,00 -15 523,00 -17 523,00
2990 övriga interrimsskulder 0,00 1 890,00 1 890,00
S:a Kortfristiga skulder -2 000,00 -13 633,00 -15 633,00

S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER -2 833 390,20 -29 433,00 -2 862 823,20

BERÄKNAT RESULTAT*** 0,00 -12 002,69 -12 002,69
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Styrelsen för VBS fi ck vid årsmötet 2011 i 
uppdrag att tillsätta en projektgrupp som 
skulle genomlysa VBS olika avgifter.

Styrelsen bad Lars Brauer och Carl Bonde 
att utreda frågan. Här är en kortversion av 
utredningen. Utredningen i sin helhet fi nns 
att läsa på hemsidan. 

Uppdraget var att lämna förslag på dels 
rättvisa avgifter, dels hur avgifterna skall 
bli mer lätthanterliga att administrera. Det 
gäller till exempel faktureringen samt han-
teringen av båtplatsfördelning, vaktlista och 
båtkö inkl. byteskö. 
Utredningen och förslagen
Dagens båtplatsavgifter och deras nackdelar.
Allmänt
Dagens båtplatsavgifter är många och för-
ändras efter vad medlemmen skaff ar för båt. 
Avgifterna är inte satta efter de bryggmetrar 
som medlemmen fått sig tilldelade och har 
accepterat utan efter båtens yta. Det innebär 
att VBS inte får in befogad inkomst per båt-
plats. Detta innebär även att ett antal med-
lemmar subventionerar andra medlemmar. 

Vid övertagandet av hamnen 1990 från 
kommunen. övertogs utan ändringar den 
avgiftsmodell som kommunen hade haft. 
Den bestod av fem avgiftsklasser som tilläm-
pades för respektive bryggplats, bojplats och 
vinterplats. Avgiften var som idag beroende 
av båtens yta som man får fram genom att 

Förslag på hur båtplatsavgifter och andra avgifter kan beräknas

Vid övertagandet var avgi  erna följande jämfört med idag
 Kommunen 1990  VBS 1991 2011
 Sommar Vinter Totalt Totalt Totalt
Utanför grinden 280 — 280 100 300
Innanför grinden och bojplats 
T o m 7,5 m2 525 340 865 200 300
7,6 -12 m2 840 540 1 380 400 600
12,1 – 19,0 m2 1 330 860 2 190 900 1 000
19,1 – 26,0 m2 1 820 1 160 2 890 1 400 1 500
26,1 – 33,0 m2 1 960 1 230 3 190 1 500 2 000
33,0 – 40,0 m2     2 500
40,0 – 47,0 m2     3 000

multiplicera båtens största längd med båtens 
bredd.

Under årens lopp har avgiftsklasserna ökat 
med två för bryggplats och bojplats, men för 
vinterplatser har avgiftsklasserna reducerats 
till två.

Nackdelarna med dagens avgiftssystem är 
att det är orättvist, mycket resurskrävande, 
oförutsägbart och inte ger VBS en befogad 
stabil inkomst. 

Medlemmens avgift bestäms av vilken båt 
han/hon har eller byter till. Det innebär att 
på en plats som är tre meter bred kan avgif-
ten variera från exempelvis 2.500 kronor ned 
till 1.000 kronor. 

Ett försvar för avgiftsindelning beroende på 
yta är att man anser att större båtar sliter mer 
på hamnanläggningen än små båtar. Enligt 
vår uppfattning stämmer inte detta. En rik-
tigt förtöjd båt, stor eller liten, skadar inte 
bryggan. även om det blåser mycket hårt. 

Inom nuvarande system måste varje avgift 
sättas individuellt beroende på båt, och efter-
som det fi nns minst 1.056 båtmodeller är det 
en arbetskrävande uppgift för styrelsen att 
kontrollera att avgiften blir den rätta.

Det är också svårt att budgetera inkom-
sterna. Det enda man vet är vad inkomsterna 
från båtplatsavgifterna var förra året och på 
det får styrelsen basera sitt inkomstförslag för 
kommande år.

Sammanfa  ning. Hela utredningen fi nns på hemsidan www.vbs-ostnora.se



12

ter. Administrativt enklast vore det att ha en-
dast en avgift, men vi föreslår att dagens två 
klasser behålls eftersom det trots allt är så att 
större båtar tar mer plats än mindre. 
Andra båtklubbar 
De fl esta båtklubbar har en avgift som base-
ras på hur mycket av bryggan som båtplatsen 
tar i anspråk. Sedan fi nns det de båtklubbar 
som lagt till andra faktorer som till exempel 
djupet på platsen, båtens vikt eller längd mm.

Vi har gått igenom faktorerna och funnit 
att endast en faktor förutom platsens bredd 
är värd att diskutera, nämligen hur djup båt-
platsen är. Segelbåtar är mer än motorbåtar 
beroende av hur djup en plats är. Men det 
blir enligt vår mening inte rättvist att en mo-
torbåt som har en plats med exempelvis 1,5 
meters djup men som bara sticker 0,5 meter 
skall behöva betala tillägg för en meter. Av 
den anledningen har vi inte tagit med denna 
faktor i vårt förslag.

Eff ekterna för medlemmarna och VBS av 
det nya avgiftssystemet

Sett utifrån de båtar som medlemmarna 
har idag kommer den nya modellen att ge 
vissa medlemmar höjd båtplatsavgift medan 
andra får en lägre avgift och vissa får oför-
ändrad avgift. Man vet dock vilken avgift 
man skall betala oavsett båtval, och för VBS 
del betyder förslaget att man vet exakt vad 
inkomsterna blir år från år. 
Ny avgi   för vinterliggare
Idag kan den som vill, utan extra avgift, ligga 
kvar vid bryggan under vintern. 

Under årens lopp har vi sett att många vin-
terliggare missköter sig genom att inte ösa 
båten, inte förtöja den ordentligt eller att 
helt enkelt låta den sjunka och frysa in i isen. 
Detta sliter hårt på bryggor och stolpar. Vi 
föreslår därför att det införs en särskild avgift 
för dem som skall ligga i kvar i sjön till exem-
pel efter den 15 november. Avgiften bör vara 
minst lika stor som avgiften för sommarplats.

Lars Brauer och Carl Bonde

Utgångspunkter för e   ny   avgi  ssystem.
Enligt vår mening skall dessa avgifter vara
 förutsägbara (både för styrelse och med-

lemmar).
 rättvisa (de ska vara fastställda enligt objek-

tivt neutrala kriterier).
 administrativt enkla.
 ge en befogad stabil inkomst. 
 vara en bra grundval för budgetering av in-

komsterna.
Förslag  ll ny   avgi  ssystem.

Bryggor innanför grinden.
När det gäller bryggorna anser vi att den 
enda rationella och praktiska modellen är 
att avgiften knyts till platsens bredd. Model-
len är också rättvis eftersom medlemmarna 
får betala samma pris för t.ex. en tre meters 
bryggplats oavsett vilken båtstorlek man har.

Denna modell är också arbetsbesparande. 
När priset väl är fastställt går det att lägga in 
det i bokföringen, vilket underlättar fakture-
ring och avgiftskontroll.

Modellen ger även säkerhet när det gäl-
ler att bedöma inkomsternas storlek och är 
förutsägbar för både medlem och VBS. Den 
plats man fått sig tilldelad har en fast avgift 
oavsett båtstorlek.
Bryggor utanför  grinden
Samma modell kan tillämpas här, men lik-
som idag kan en lägre avgift tillämpas. 
Bojplats
Idag fi nns 12 bojplatser. Den som ligger 
vid boj gör det oftast i avvaktan på att få en 
bryggplats. För att förenkla administrationen 
och förutsägbarheten föreslår vi att VBS har 
lika stor avgift för alla som har en bojplats 
(oavsett båtstorlek).
Vinteruppläggningsplats
De medlemmar som har sin sommarplats i 
VBS hamn betalar ingen särskild avgift för 
vinterplatsen. 

Idag är avgiften 700 kronor om båtens yta 
är upp t o m 20 kvadratmeter och 1400 kro-
nor för en båt som är mer än 20 kvadratme-
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vid exempelvis för sen anmälan till torrsätt-
ning. 
Påminnelseavgift:
Vid obetald räkning påförs påminnelsen en 
extra avgift om 100 kr.
Påminnelse skickas högst en gång efter ordi-
narie krav. Därefter mister medlem medlem-
skap och båtplats.
Medlemmar som notoriskt  inte betalar i 
tid får år två (d.v.s. de slarvar med betalning 
både första året och även påföljande år) en 
extra hög påminnelseavgift med 400 kr.
Försummad vakt:
1500 kr
Straff avgifter: 
Högst 1500 kronor får tas ut. Styrelsen avgör 
om lägre straff avgift skall tas ut. Avgiften tas 
ut vid uteblivet arbetspass eller liknande.
Nuvarande avgift för förlorad VBS nyckel 
300 kronor/st. (föreslås ändras i proposition 
till 1000 kr/nyckel)
Avgift för icke medlem som vill utnyttja ram-
perna: 
200 kronor per gång. 
Avgift för båtkö: 
Ingår i medlemsavgiften

Styrelsen föreslår avgi  er enligt följande: 
Inträdesavgift: 
400 kronor (Engångsavgift) 
Medlemsavgift: 
300 kronor 
Depositionsavgifter:
Båtplats (brygg eller bojplats) 7500 kr
Båtplats före låst grind 3000 kr
Nuvarande avgift för VBS nycklar (parvis) 
200 kr (föreslås ändras till 1000 kr/nyckel 
(medlem kan välja 1 eller 2 nycklar) i propo-
sition till årsmötet) 
Bryggplats- och bojavgift: 
Se proposition 1, sidan 14. 
Vinterplatsavgiften ingår i det nya förslaget.
Vinterplats för den som inte har sommarplats: 
700 kronor t o m 20 kvm 
1400 kronor över 20 kvm 
(Medlemskap erfordras. Inträdesavgift och 
medlemsavgift tillkommer således) 
Säsongsplats: 
Styrelsen får avgöra avgiftens storlek. 
Förseningsavgift: 
Högst 1000 kronor får tas ut. Styrelsen får 
avgöra från fall till fall om lägre belopp skall 
tas ut eller inget belopp alls. Avgiften tas ut 

Sjösättning den 5, 6  samt 12 maj.
Torrsättning den 6, 7 och 13 oktober (reserv-
dag 14 oktober).
Besiktning av kättingar på bojar samt byte av 
eventuellt skadade delar.
Översyn av fl ottörer till vissa Y-bommar.
Fortsatta underhåll av bryggor.

Smärre förbättringar av mastskjulet.
Invändigt underhåll och upprustning av 
klubbstugan.
Översyn av elförbrukningen.
Arrangera Muskö Runt.
Arrangera en höstsegling.

Punkt 10. Styrelsens förslag  ll verksamhetsplan för 2012

Punkt 11 a. Styrelsens förslag beträff ande avgi  er för 2012
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Punkt 11 b. Styrelsens förslag  ll inkomst- och utgi  sstat för 2012

Intäkter 
Bryggavgi   275 000
Medlemsavgi  er 160 000
Vinteruppläggningsavgi  er   47 000
Inträdesavgi  er   16 000
Tävlingsavgi  er     1 000
Säsongsavgi  er     7 000
Diverse intäkter     2 000
Summa 508 000

Kostnader  
Arrendeavgi   (Haninge kommun) 104 000
El, värme klubbhus   25 000
El, bryggbelysning   18 000
Förbundsavgi  er   40 000
Renhållning   17 000
Styrelsekostnader   12 000
Ombudskostnader m.fl .   12 000
Infobladet   10 000
Trycksaker     5 000
Porto     6 000
Årsmöte och fester   14 000
Båtvagn   20 000
Telefonkostnader     3 000
Försäkringar     8 000
Kontorskostnader   10 000
Underhåll klubbstugan     7 000
Hamnunderhåll   82 000
Redovisningstjänster   90 000
Postavgi  er exkl. info   10 000
Tävlingar     4 000
Avskrivningar   11 000 
Summa 508 000

11 c. Styrelsens förslag  ll kostnadsersä  ning för ombud och styrelseledamöter

Kostnadsersättning till ledamöter och om-
bud bestäms inom ramen av högst 6000 kr/
individ.

Hänsyn skall tas till telefon och datakost-
nader, resor, måltidsersättning samt diverse 
kringkostnader.

Proposi  oner
Proposi  on 1. Eff ekter för medlemmarna och 
VBS av det nya avgi  ssystemet

Styrelsen föreslår att årsmötet beslutar att ett 
avgiftssystem införs efter de principer som 
formulerats i utredning på sidorna 12-13. 
Dvs. där båtplatsens bredd är avgörande för 
båtplatsens avgift.

Vidare föreslår styrelsen en avgift för de 
som ligger vid bryggan vintertid, som är lika 
som sommaravgiften.

Ett konkret förslag kommer att presenteras 
på årsmötet.
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Kalendarium 2012

Årsmöte
Måndag 20 februari
Sjösättning
5, 6 och 12 maj 
Båtliv
15 maj till 15 september?
Upptagning
6, 7 och 13 oktober. Reservdag 14 oktober.
Informationsbladet
  Manusstopp Utgivningsdag 
Nr 1  11 januari 3 februari 
Nr 2  8 mars 2 april
Nr 3  10 augusti 6 september
Nr 4  12 oktober 9 november

Proposi  on 2. Höjning av deposi  onsavgi  en 
för nycklar. Mo  on från Sverre Ekdahl

Bakgrund
Sedan överskådlig tid har depositionsavgiften 
för 2 utkvitterade nycklar varit 200 kronor. 
Depositionsavgiften har lämnats till nyckelan-
svarig som satt in pengarna på VBS konto.

Som ny nyckelansvarig har jag märkt att 
många uppfattar depositionsavgiftenen som 
försumbar och detta leder till att många inte 
tar sig omaket att återlämna nycklarna efter 
uppsägning av medlemskapet. 

Många bortslarvade nycklar tyder också på 
att man inte hanterar nycklarna med någon 
större försiktighet. Förlust av nyckel kostar 
medlemmen 300 kronor, vilket hanteras av 
nyckelansvarig.

Ovan leder till att kassören och nyckelansva-
rig måste maila och ringa personer för att få 
tillbaka nycklarna. Varje nyckel kostar dess-
utom VBS långt mer än depositionsavgiften. 
Först då nycklarna är återlämnade eller accep-
terade som förlorade och kassören fått besked 
om detta kan kassören reglera kostnader och 
avsluta medlemskapet.
Förslag  ll beslut
Depositionsavgiften skall vara 1000 kronor per 
nyckel. (Överenstämmer med andra klubbar)   

Medlemmen får själv avgöra om han vill be-
tala för och kvittera ut en eller två nycklar.

Turordningen skulle vara att kassören han-
terar även nyckeldepositionsavgiften. Kassören 
mailar nyckelansvarig att depositionen är in-
betalad. Medlemmen kvitterar ut nyckeln hos 
nyckelansvarig som således känner till att de-
positionen är betalad. Nyckelansvarig registre-
rar utlämnade nycklar i Svenska Båtunionens 
internetbaserade register precis som tidigare.        
Förslagets fördelar
 Färre borttappade nycklar och färre nycklar 

på drift.
 Reducerad kostnad för nycklarna. 
 Minskat onödigt arbete för nyckelansvarig 

och även kassör.
 Uppsjuten tidpunkt då nycklarna är slut och 

alla nycklar skall ersättas.

Proposi  on 3. Straff  för utebliven vakt och er-
sä  ning  ll ”hyrd” vakt. Mo  on Sverre Ekdahl

Bakgrund

Straff avgift för utebliven vakt  är 1500 kro-
nor och ingen ändring föreslås.
Ersättning till person som åtagit sig att utföra 
vaktsysslan har uppenbarligen varierat. 
Undertecknad anser att ersättningen skall 
vara lika oavsett vem som utför respektive 
vem som tvingats utnyttja ”hyrd” vakt.
Förslag  ll beslut

Ersättningen till den som utför vaktsysslan 
skall vara:
Inkallad i god tid före vaktdatumet: 
Kronor 600.
Inkallad samma dag som vaktdatum: 
Kronor 800. 
Förslagets fördelar

Ersättningen är rimlig, det uppstår ingen 
diskussion om priset.
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Försäkringsansvarig
Staff an Ljung

Manusstopp 8 mars
Utgivningsdag 2 april


