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Ordförande har ordet 

Årsmötet 2011 är nu avklarat 
Carl Bonde lotsade med god ackuratess mötet genom alla blindskär. Sty-
relsen har nu fått in två nya medlemmar. Lennart Nyrén och Sverre Ek-
dahl. Vi hälsar både Lennart och Sverre välkomna i vårt styrelsearbete. 
Birgitta Lang vår kassör, Tommy Caspersson vårt båtplatsombud och 
Bo Eriksson (valberedningen), som alla hade avböjt omval, avtackades 
av årsmötet för alla sina värdefulla insatser och de fick mycket varma 
applåder från alla närvarande medlemmar.  
 
Lennart Andersson, Mats Markgren och Tom Knutson omvaldes på två 
år. Fortsatt förordnande till 2012 har Ann-Marie Klotz, Pelle Asplund, 
Tommie Boholm, Staffan Ljung, Bertil Ericsson och undertecknad. 
Thomas Tholander omvaldes till revisor på två år. Roger Hartonen revi-
sor och Jan Augustsson revisorsuppleant kvarstår till 2012. Återstående 
medlemmar i valberedningen omvaldes med tillskott av Christer Huss. 
För oss i styrelsen är det uppenbart att vi behöver få in förnyelse, för-
yngring och fler kvinnor i styrelsen. Tyvärr ser vi vare sig yngre med-
lemmar eller fler kvinnor som vill göra en ideell insats för VBS. Har det 
blivit för svårt att kombinera sitt yrkesliv och familjeliv med att kunna 
göra ett ideellt styrelsearbete, som kräver en hel del tid? 
 
Klubben har vid detta årsmöte inte funnit någon som vill ta på sig det 
krävande arbetet som kassör. Vi kommer att behöva lösa kassörsfrågan 
temporärt och ta in hjälp utanför klubben som vi får betala ersättning 
för. 
Ingen i nuvarande styrelse vill heller ta på sig vice ordföranderollen för 
att vid nästa årsmöte ta över som ordförande. Styrelsen ber hugade spe-
kulanter som vill göra en insats för VBS att ta kontakt med någon av 
oss i nuvarande styrelse. 
 
När det gäller årets resultat så var styrelsen inte klar med resultatet för-
rän någon vecka innan årsmötet varför resultat och balansrapport blev 
utlagt på hemsidan. Jag framförde styrelsens ursäkt att vi inte hade mäk-
tat med att få det klart tidigare. 
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Efter en animerad diskussion lyckades mötesordförande få deltagarna 
att gå med på att muntligt och visuellt gå igenom resultat- och balans-
rapport via elektroniska bilder på filmduken. Styrelsen, som hade fått i 
uppdrag från 2010 årsmötet, att särskilt se över avgiften för arbetsbefri-
else, föreslog ett borttagande av denna avgift. Årsmötet biföll styrelsens 
förslag. Efter diskussion biföll mötet enhälligt revisorernas förslag om 
att ge styrelsen ansvarsfrihet. 
 
I övrigt hade ett antal motioner inkommit och årsmötet följde styrelsens 
förslag till svar. 
 
Här nedan ett sammandrag av motioner och svar: 
Motion nr 1 Leif  Lööw att behandlas på VBS årsmöte 2011. 
På årsmötet 2010 bestämdes att båtplatsavgifterna skulle höjas. Resulta-
tet blev att de tre klasserna höjdes med kr 100:-, kr 200 :- samt kr 100:- 
räknat från den minsta klassen. Därför föreslår jag att båtplatserna för 
den största klassen höjs med kr 200:- för att erhålla balans och rättvisa i 
detta. Dessutom föreslås en avgift på kr 300:-/medlem som nyttjar den 
större och tyngre utrustning som innehas av VBS och som används vid 
sjö- och torrsättning. Detta kan motiveras med att många medlemmar ej 
kan nyttja denna typ av utrustning men ändå betalar för detta.  
 
Styrelsens förslag till svar på årsmötet som antogs av årsmötet: 
Vad gäller höjning av de större klasserna föreslår styrelsen att avgifterna 
lämnas oförändrade i år och att styrelsen får tillsätta en grupp som ser 
över avgiftssättningen för kommande år. 
Den del i motionen som ville ha extra avgift för de som använder den 
tyngre båtvagnen avslås också eftersom klubben har två mindre båtvag-
nar att användas för de mindre båtarna. Det skulle dessutom bli ytterli-
gare administration att hålla reda på detta eftersom det inte alltid är så 
att medlemmar utnyttjar vagnen vid sjö eller torrsättning. 
            Forts nästa sida 
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Motion nr 2 Leif  Lööw att behandlas på VBS årsmöte 2011. 
De flesta av oss medlemmar är säkert väl medvetna om det stora reno-
veringsbehov avseende våra bryggor mm som föreligger. Det vi med sä-
kerhet kan fastslå är att vi inte klarar en sådan renovering under en som-
marsäsong. Hur skall vi då lösa detta? När det gäller finansieringen finns 
det så vitt jag förstår tankar om att bygga upp fonder för detta inom 
VBS. För min egen del tycker jag inte detta är någon bra modell då före-
ningar av detta slag inte skall samla på sig allför stora kapitalinnehav. 
Istället kan man göra extradebiteringar på medlemmarna och bestämma 
beloppet på årsmötet. Vid stort renoveringsbehov kanske man bör för-
dela extradebiteringarna på några år. Ett annat alternativ är att om möj-
ligt erhålla en bankkredit vars kostnader fördelas på samtliga medlem-
mar. 
 
Styrelsens förslag till svar på årsmötet som antogs av årsmötet. 
Styrelsen föreslår att motionen avslås och att inga fonder byggs upp. 
Däremot bör en långsiktig underhållsplan byggas upp där bryggorna re-
noveras etappvis. Styrelsen föreslår att man får mandat att tillsätta ett 
bryggprojekt som utreder renoveringsbehovet och leder renoveringen 
samt rapporterar till styrelsen. 
 
Motion nr 3 Leif  Lööw  att behandlas på VBS årsmöte 2011. 
Med anledning av att det kommer att behövas relativt stora resurser 
inom VBS framöver talas det självfallet mycket om ekonomi. Detta le-
der enligt min mening fram till ett önskemål som innebär att årsmötet 
ger den nya styrelsen i uppdrag att gå igenom de kostnader som belastar 
VBS under ett verksamhetsår. Sannolikt finns det kostnader som kan re-
duceras. 
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Jag anser att olika typer av projekt, evenemang, tävlingar etc. skall bära 
sina egna kostnader vilket inte alltid sker idag varför det finns starka skäl 
att genomföra ovan föreslagna åtgärder. Detta är ett led i viljan att hålla 
kostnaderna så låga som möjligt för medlemmarna. Efter vidtagna åt-
gärder i frågan skall styrelsen redovisa detta på ett enkelt och tydligt sätt 
för medlemmarna. Kostnaderna inom VBS måste vi alla bli bättre på att 
försöka minska genom att vi blir mer noggranna och rädda om de in-
ventarier som finns tillgängliga. Våra skyldigheter att betala fakturor kan 
avsevärt förbättras och därmed minska kostnader och onödig tid. Betal-
ningsmoralen har blivit avsevärt försämrad under ett antal år vilket är 
mycket märkligt. Därför uppmanas de som slarvar till en markant skärp-
ning som annars torde leda till ännu mer kraftfulla åtgärder än de som 
tillämpas idag. 
 
Styrelsens förslag till svar på årsmötet som antogs av årsmötet. 
Styrelsen föreslår att motionen avslås därför att i princip alla projekt och 
evangemang redan idag är självfinansierade. Undantag är endast mindre 
tävlingar och utbildningar som också har ett stort värde för  att VBS 
kunna behålla sin ideella status. 
             
Motion 1 Marie Lindblom till årsmötet för VBS februari 2011 
Förra året röstade årsmötet igenom en märklig höjning för dem som en-
dast har vinterplats hos VBS. Den som har enbart vinterplats fick en 
höjning på 40 procent medan den som har både vinter och sommarplats 
fick en höjning på 5-10 procent. En orimlig fördelning!  Medlemmar 
som endast har vinterplats nyttjar dessutom området endast vintertid. 
Föreslår en justering vad gäller den stora skillnaden mellan vinterplats-
avgift och vinter/sommarplats avgift. 
             
 
            Forts. nästa sida 
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Motion Ragnar von Malmborg 
Rimliga avgifter för vinter respektive sommarplats 
Föregående årsmöte höjde avgifterna med 40 procent för dem som en-
bart har vinterplats och med 5-10 procent för de som har både vinter- 
och sommarplats (för de vanligaste båtstorlekarna). Den stora höjning-
en för oss som bara har vinterplats har förvånat! 
Framför allt har vi reagerat på att det – för de vanligaste båtstorlekarna 
– är en mycket liten skillnad mellan att bara ha vinterplats och att både 
ha vinter- och sommarplats. Den som t.ex. har båt med längd *bredd på 
20-26 kvadratmeter betalar 1400 kr för enbart vinterplats och 1500 kr 
för både vinter- och sommarplats. Dvs. i praktiken bara 100 kr sommar-
platsen! Det tycker inte jag är rimligt. Vi som inte har haft förmånen att 
få sommarplats vid Östnora har ju dryga kostnader för sommarplats nå-
gon annanstans plus andra nackdelar med att ha vinter och sommarplats 
på olika ställen. Det bör vara en rimlig skillnad mellan att bara ha vinter-
plats och att ha både sommar och vinterplats. 
Därför föreslår jag att betalningssystemet görs om så att det sätts sepa-
rata och rimliga avgifter för vinter- respektive sommarplats och att där-
med de som har både det ena och det andra får betala de avgifter som 
årsmötet beslutar för respektive platstyp. 
 
Styrelsens förslag till svar på årsmötet som antogs av årsmötet. 
Motioner angående att förändra eller sänka avgifter för vinterplatser 
kontra  sommarplatser  föreslår styrelsen att årsmötet avslår. Skälet till 
detta är att avgiften för vinterförvaring är redan lågt, de flesta båtklub-
bar har mer än 75 kr per kvm uppläggningsyta. Kostnader för båtvagn, 
vaggagård, mastkran,  mastskjul , el och vatten ingår också i vinteravgif-
ten. Tilläggas kan också att alla med sommarplats betalar ca 7.500 kr i 
depositionsavgift + att man måste gå vakt varje år. De med vinterplats 
kommer kanske att gå vakt cirka vart 4 år. 
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Efter votering fastställdes styrelsens förslag till sjösättningsdagar. 
Sjösättningen blir alltså den 30 april, 1maj och 7 maj (reservdag 8 maj) 
Eftersom vi har många båtar kommer det att krävas tre dagar att få alla 
båtar i sjön. När hamnkaptenen (Lennart Andersson) tar kontakt med 
er för att få hjälp att vara ansvarig för olika sjösättningspass hoppas jag 
att ni som blir tillfrågade ställer upp. Ett antal av er har ju lång erfaren-
het av sådana arbetsuppgifter. Ni som vill skaffa er erfarenhet kan med-
verka som biträde åt en erfaren för att nästa år kunna ta ett eget pass. 
 
 
 
    Lycka till med sjösättningen  
 
      Kenneth Svensson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Läs balansräkning och resultatrapport på sid 10-11 
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Nu är det dags 
för sjösättning  
Den 30/4, 1/5 och 7/5 
Reservdag 8/5 
Förmiddagspassen börjar kl 07.00 med samling vid klubbstugan 
och slutar cirka 12.30. 
Eftermiddagspassen börjar kl 12.00 med samling vid klubbstu-
gan 
Detta gäller alla dagarna. 
 
Lördagen den 30/4 börjar vi med båtarna på nedre hamnplanen 
och fortsätter uppåt. Skylt kommer att visa vid vilken båt re-
spektive pass börjar. Besök därför hamnen för att se vilket pass 
din båt tillhör! 
 
Alla båtar kommer att märkas med ett nummer och vilken dag 
som gäller som sedan användes vid upprop och betalning till 
kranföraren. 
Ta bort alla gamla lappar och nummer på båten eller vaggan. 
 
OBS ALLA VAGGOR SKALL MÄRKAS MED NAMN 
OCH TELEFONNUMMER om de förvaras i vaggagår-
den 
 
           Forts. nästa sida. 
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Ni som fick påpekande vid upptagningen eller vet med er att 
vaggan/pallningen är i dåligt skick, passa på att mäta och måtta 
innan båten sjösätts, så att ni kan bygga/köpa ny. 
 
När man sjösatt och förtöjt båten återvänder man omedelbart 
till arbetet med sjösättningen. Vaggor och täckningsmaterial ska 
fraktas bort omedelbart efter sjösättningen så att det blir ord-
ning och rent på bilparkeringen. Som vanligt jobbar vi med att 
snygga upp efter vintern. 
 
Kom ihåg att båten måste vara försäkrad! Ta med medlemskor-
tet! 
 
Betalar gör du till kranföraren. 
 
          Väkommen! 
          Lennart Andersson 
          Hamnkampten 
 
 
Du som ska renskrapa båten– skydda marken 
Alla som tänker renskrapa båten tänk på att täcka marken med 
plast för att sedan samla upp avskrapet. 
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Information om medlemsfakturering  
 
Byte av datasystem till ett system 
VBS avser att sjösätta Svenska Båtunionens Administrativa System, 
BAS, under våren 2011. Systemet har skapats och ägs av Svenska Båt-
unionen, SBU. Beslut att införa BAS togs vid årsmötet 2008. Mycket ar-
bete har lagts på att uppdatera BAS med den information som funnits i 
olika delsystem. 
Det innebär att vi får ett enda system för sällskapets administration som 
innehåller medlemmar, båtplatser och vem som disponerar den, nycklar, 
medlemsfakturering och registrering av fakturabetalningarna, allt i ett 
och samma datasystem. 
Styrelsens förhoppning är att det inte uppstår något trassel och om det 
gör det, att medlemmarna har förståelse för detta. 
 

Betala din avgift i tid 
Våra kassörer har under åren haft mycket extrajobb med de medlemmar 
som inte betalar sina fakturor i tid. 
I år införs en ny rutin och det innebär att de som inte betalt i tid kom-
mer att hanteras sist vid utskick av parkeringstillstånd, fördelning av båt-
platser etc. 
Att betala i tid innebär att beloppet skall finnas bokfört på VBS Bankgi-
ro på förfallodagen. Givetvis kommer den beslutade påminnelseavgiften 
att påföras  de som inte betalt i tid och även denna avgift skall vara be-
tald innan medlemmen kommer att hanteras. 
Tänk på att VBS Plusgiro konto nu är avslutat,  endast Bankgirot finns 
för betalning till VBS. 
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Den fyrmastade barken 
Pommern i Mariehamn, 
Åland sommaren 2010. 
FOTO: Tom Knutson 

 

Din vakttid för 2011  
Detta gäller de som har båtplats och några vinterliggare. Vaktdatum för 
båtplatserna kommer inte att finnas på fakturan då arbetsinsatsen att få 
med den inte är rimlig, vaktdatum måste i så fall läggas till manuellt på 
fakturan och det är en felkälla. Vakttiderna startar den 26 april och da-
tum kommer att finnas i klubbstugans vaktpärm och på hemsidans 
skyddade medlemssidor i tid till starten. 
 

Parkeringstillstånd 
Parkeringstillstånden kommer att bifogas båtplatsens faktura. Tillståndet 
består av en liten gul etikett med årtal som skall appliceras på det blå 
medlemskortets övre högra hörn, det flesta har redan en etikett i 
vänstra hörnet för 2010 års parkeringstillstånd. 
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Ekonomikunnig medlem sökes!  
Vid årets val till VBS-styrelsen framkom det att ingen tillgänglig person 

inom styrelsen har tillräckliga kunskaper inom ekonomi och bokföring 

för att kunna åta sig kassörsjobbet. 

Vi vill därför undersöka om det till eventuellt finns någon sådan person 

inom VBS. Vi lovar dig ett stimulerande uppdrag i en bra båtklubb med 

god ekonomi.  

Eventuella frågor kontakta Kenneth Svensson ordförande i  VBS, tel: 

0705-94 94 44. 

Projektledare för bryggrenovering 
samt projektmedlemmar sökes! 
På VBS årsmöte var det en mycket bra diskussion kring det renoverings-
behov som finns bl.a vad gäller våra bryggor. Årsmötet uppdrog åt sty-
relsen att tillsätta ett "bryggprojekt" som får i uppdrag att utreda reno-
veringsbehovet samt att leda genomförandet av detsamma. 
Tanken är att vi medlemmar skall utföra renoveringen under ett flertal 
år så att projektet kommer att genomföras i korta etapper. 
Vi söker nu en projektledare samt projektmedlemmar för detta intres-
santa uppdrag. 
Vi lovar er ett stimulerande uppdrag och styrelsen i VBS kommer att ta 
en aktiv del i att stötta projektet i odess olika faser. 
Kontakta någon i styrelsen om du har några frågor. 
 
För styrelsen Kenneth Svensson, ordförande. 
 
Ärade medlemmar anmäl genast er medverkan till detta nödvändiga 
projekt, genom att e-posta till: 
hamnkapten@vbs-ostnora.se, med subjekt/ämne: bryggprojekt 
Ange även övriga uppgifter som namn, telefonnummer och om ni kan 
tänka er vara projektledare. 
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Boka in Muskö Runt  
Boka redan nu in Muskö Runt den 11/6. Det är en trevlig möjlighet att 
komma ut på havet och träffa likasinnade. Skepparmöte klockan 9:00 i 
VBS klubbstuga där anmälan och även betalning 100 kronor för segling-
en sker. Vidare kan vi i infobladet även flagga upp för att f  d LYS-tal, 
numera SRS har nagelfarits av SSF och nya tabeller finns att läsa på 
www.ssf.se. Dessa innebär såväl kraftiga höjningar som sänkningar. För-
utom Muskö Runt finns under säsong 2011 möjlighet att mäta krafterna 
på följande seglingar: Lidingö Runt 14/5, Ornö Runt 21/5, Watski2star 
Baltic 25/5 – 29/5, Gotland Runt 5/7 – 9/7, Södertörnspokalen 20/8, 
Hyundai Cup 2011 27/8, Gålö Kannan 3/9. Förhoppningsvis blir Ka-
nonseglingen 2011 av beroende på om ÖrBk vågar ställa upp eller ej! 
Seglarombudet återkommer med närmare information kring denna se-
nare under sommaren. 

 
   Staffan Ljung, Seglarombud 

Ta reda på ditt 
vaktdatum på 
eget initiativ 
Listor kommer att sättas upp i 
stugan, finnas i det gemen-
samma BAS-registret och för-
hoppningsvis även på hemsi-
dan så småningom. De som 
ligger allra tidigast för vakt-
gång blir påminda genom mejl 
eller telefon för säkerhets 
skull. 
     Lennart Nyrén 

VBS nyckel  
till stora rampen 
VBS kommer i år att sätta på 
sitt lås på bommen vid stora 
rampen. 
Tänk på att parkering inte är 
tillåten vid rampen. 
    Hamnkapten 
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Tillträdande redaktören för  
Infobladet berättar om sitt båtliv 
Första båten var nog farfars mahognyeka med en snurra från 30-40-
talet. Nästa båtresa blev en segelvecka i Blekinge med en Blekingee-
ka, sprisegel, tält osv. Den veckan satte spår i sinnet. 
Den första delägda båten blev en träsnipa med en så kallad 2:a Solo, 
med vilken vissa farvatten i Bohuslän kunde befaras och befiskas. 
Efter ganska många timmar med att få maskinen att fungera. Och 
ganska liten kunskap om hur en träbåt ska skötas. Men roligt var 
det, trots de snabba kasten i det bohusländska vädret. 
1975 kom jag att tillsammans med två andra att överta en Öre-
sundskoster. En mycket vacker och trevlig träbåt när den väl var 
rustad. Men trång och inte så lättseglad. Men några somrar med den 
båten och Åke Améens hamn- och ledbeskrivningar gjorde att 
Stockholms ytterskärgård upptäcktes. 
 
Så blev det några små, snart större barn, så då fick det bli en Com-
pis 28 som hängde med ett decennium. Sen fick båtlivet ta en paus 
och ett Gotlandshus ta över. Fast hav och skärgård drog, så efter yt-
terligare ett decennium blev det den nuvarande Facil 26:an. En trev-
lig liten båt lagom för två-tre inte alltför stora personer. Med den 
följde Västerhaninge båtsällskap på vintern och Badhusviken på 
Gålö på sommaren. 
 
Trots att jag seglat ett antal 24-timmars och 12-timmars etc. är jag 
en typisk kustseglare som gärna vill avsluta segeldagen med en god 
middag vid en vacker ö. Helst förstås utan andra båtar i sikte, när nu 
det inträffade senast. 
 
     Ragnar von Malmborg, tillträdande redaktör 
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Efter ett antal år (sedan 2005) är det dags att lämna redaktörsupp-
draget för Infobladet vidare till klubbkamraten Ragnar von Malm-
borg, läs mer om honom på sidan intill. Att vara redaktör och delta 
i styrelsen som ombud och suppleant är och har varit ett utmärkt 
sätt att lära känna andra medlemmar i VBS. Det har även inneburit 
en möjlighet att lära sig mer om klubben inifrån och få ett fördjupat 
kamratskap. 
 
Jag vill passa på att tacka alla VBS-medlemmar som bidragit med 
material till Info-bladet, det gäller allt från ledare till enstaka notiser. 
Ett särskilt tack går till Leif  Thörngren som plikttroget ansvarat för 
distributionen av Infobladet och till Ingrid Wiken Bonde för hennes 
härliga illustrationer.  
 
Nu går jag vidare till nya arbetsuppgifter inom VBS. Samtidigt vill 
jag ta tillfället i akt och uppmuntra dig som vill att VBS ska kunna 
fortsätta att utvecklas att kontakta någon i styrelsen eller valbered-
ningen. Berätta vad just du kan bidra med! Det behövs bland annat 
en ny kassör och en kandidat som kan ta över ordförandeklubben.  
Fråga inte vad VBS kan göra för dig, utan vad du kan göra för VBS! 
 
 
      TOM KNUTSON, avgående redaktör 

Redaktören har ordet 
Dags att lämna stafettpinnen vidare 
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Anslagstavlan 

B FÖRENINGSBREV VÄSTERHANINGE 
BÅTSÄLLSKAP 

BOX 91 
137 22 VÄSTER-

HANINGE 
 

Nästa nummer av  
VBS-Info 
Manusstopp13/8 
Utgivningsdag 5/9 
 
Skicka ditt manus till: 
Ragnar von Malmborg 
Tengdahlsgatan 21, 
11648 Stockholm 
ragnar.von.malmborg@tengdalen.se 
tel: 070-39 29 520, 0730-67 75 64 

Om du har flyttat! 
Glöm inte att meddela din nya 
adress samt e-postadress till  
Sverre Ekdal, 
Sotingevägen 30, 
13791 Västerhaninge, 
gamla_sotinge@telia.com  
tel: 070-644 21 93 


