
  

 

Nr. 3 
2007 

Nr 1 2009 

Bilaga med nya 
stadgar medföljer 



2 

 

Ägare: 
Västerhaninge Båtsällskap, 
Box 91, 137 22 Västerhaninge 
Pg nr 283089-1 Bg.nr. 5703-9125 
Organisationsnummer: 
812401-1605 
 
Redaktör och  
ansvarig utgivare:  
Tom Knutson, tel 070 –5551205, 
Långvägen 27, 137 55 Tungelsta 
t.l.a.knutson@hotmail.com 
 
Västerhaninge 
Båtsällskaps styrelse  
och dess ombud 
 
Ordinarie ledamöter: 
Ordförande: 
Kenneth Svensson, 
tel:08-7227274, mobil 070-
5949444, Tjärbrännargränd 6 a, 
122 43 Enskede 
kenneth44@gmail.com 
 
Vice ordförande samt 
Motorbåtsombud:  
Bertil Ericsson, tel:08-50023517 
Stationsvägen 4, 
137 38 Västerhaninge 
bertil.b.ericsson@telia.com 

Sekreterare:  
Mats Markgren, 
tel: 08-50040770,  
Östnoravägen 10, 
137 91 Västerhaninge 
conceptumab@telia.com,  
 
Kassör:  
Leif  Thörngren,  
tel:08-50020286, Villavägen 286, 
137 38 Västerhaninge 
l.thorngren@telia.com 
 
Hamnkapten:  
Lennart Andersson, 
tel 08-50025208,Plöjarvägen 144, 
137 40 Västerhaninge 
lennart.h.a@gmail.com 
 
Vice hamnkapten och 
webbmaster: 
Tommie Boholm, 
tel: 08-50026442, Baljegränd 1,  
13738 Västerhaninge 
tommie@qxx.se 
 
Ledamot och miljöombud:  
Pelle Asplund: tel 08-50040438, 
070-8772602, Box 2082, 
13702 Tungelsta 

Informationsblad Nr. 1 2009 Årgång 34 



3 

 

Suppleanter 
och utsedda ombud: 
Suppleant/båtplatsombud: 
Tommy Caspersson, 
tel: 08-50025056,Villavägen 236, 
137 38 Västerhaninge 
tommy.caspersson@bredband.net 
 
Suppleant: 
 Staffan Ljung, 08-81 26 21, 
Skärblackavägen 23, 
122 42 Enskede  
staffan.ljung@if.se. 
 

Seglarombud: 
Kenneth Svensson, 
(kontaktuppgifter se ovan) 

Radioombud:  
Stefan Hansson, 
tel:08-50037390, Långvägen 28, 
137 55 Tungelsta 
info@rtl.nu 
 
Stugvärd: 
Lars Brauer, tel:08-50025495, 
Villavägen 92,  
137 38 Västerhaninge 
Lars.Brauer@hotmail.com 
 
 
 
 
Västerhaninge Båtsällskaps 
klubbstuga, tel: 08-500 403 70 

Informationsbladet utkommer med fyra nummer under år 2009 och 
distribueras till medlemmar i Västerhaninge Båtsällskap. 
 
VBS-webbadress:http://www.vbs-östnora.se eller 
http://www.vbs-ostnora.se 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Omslagsillustration: Ingrid Wiken Bonde 
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Kallelse  
 
  
 

 Härmed kallas Du till Västerhaninge 
Båtsällskaps ordinarie  

årsmöte  
Datum: måndagen den 23 februari 2009  

Tid: Klockan 19.30  
Plats: Östnora Gamla Skola 

(i korsningen Nynäsvägen och vägen 
ner till hamnen) 

VBS bjuder på kaffe och bulle 
 

VBS styrelse 
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Dagordning vid Västerhaninge Båtsällskaps ordinarie årsmöte 
måndagen den 23 februari 2009 klockan 19.30 i Östnora Gamla 
Skola. 
 
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  
2008-02-27 -- 2009-02-23 samt räkenskapsåret 2008-01-01 -- 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 beträffande avgifter för 2009 
c) Styrelsens förslag till inkomst och utgiftsstat för 2009 
d) Styrelsens förslag om ändring av VBS-stadgar 
 
12. Motioner  
a) Eventuella motioner.   
 
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 

Dagordning 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

Styrelsens verksamhetsberättelse för perioden 2008-02-27 -- 2009-02-23 
samt räkenskapsåret 2008-01-01 -- 12-31.  
 
Styrelsen har haft följande sammansättning: 
Kenneth Svensson,  ordförande 
Bertil Ericsson, vice ordförande 
Mats Markgren, sekreterare  
Leif  Thörngren, kassör  
Lennart Andersson, hamnkapten 
Tommie Boholm, vice hamnkapten och webbmaster 
Pelle Asplund, ledamot och miljöombud 
Tommy Caspersson, suppleant och båtplatsombud  
Staffan Ljung, suppleant 
 
Av årsmötet utsedda revisorer och suppleanter: 
Ove Andersson, ordinarie  
Barbro Sagner, ordinarie 
Jan Augustsson, suppleant  
 
Av årsmötet utsedd valberedning:  
Tommy Gileborn, sammankallande, 
Ann-Marie Klotz  
Bo Eriksson 
Bibbi Limé  
 
Av styrelsen utsedda ombud: 
Stefan Hansson, radioombud  
Kenneth Svensson, seglarombud  
Bertil Ericsson, motorbåtsombud 
Lars Brauer, stugvärd 
 
Av styrelsen utsedd redaktör och ansvarig utgivare för 
informationsbladet: 
Tom Knutsson redaktör   
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Av styrelsen utsedda och grupper: 
 
Hamngrupp:  
Lennart Andersson, Lars-Erik Ekman, Per Ekma, Johan Ekman,  
Bernt Nilsson 
 
Brottsförebyggande gruppen: 
Lars Åkesson, Tommy Åkerström, Bertil Ericsson 
 
Sjö- och torrsättningsgruppen: 
Tor Nitzelius, Christer Arvidsson, Tord Ljung, Tommy Åkerström,  
Kenneth Svensson 
 
Båt- och Flottgrupp:  
Tomas Nitzelius, Jan Gustavsson, Nils Hjelm, Stefan Johnsson 
 
Stugvärd 
Lars Brauer, Tommy Caspersson 
 
Stug- grupp: 
Sverre Ekdahl, Iren Bergkvist, Åke Björklund 
 
Utomhusgrupp: 
Mats Malmgren, Björn Roos, Leif  Pettersson, Folke Hammarström 
 
Vassröjargrupp: 
Inge Wikström, Rolf  Carlsson, Bernt Pettersson 
 
Bojgrupp: 
Tomas Hulting, Göran Sandberg, Mikael Nylander, Sten Gibbsson 
 
Fordonsgrupp: 
Ante Hartonen, Harry Börjesson 
 
Förrådsförmän 
Lars Åkesson, Christer Arvidsson 
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Västerhaninge Båtsällskap hade 534 medlemmar den 31 december 2008. 
Vårt ordinarie årsmöte hölls den 27 februari 2008, 54 medlemmar deltog i 
mötet. 
Under verksamhetsåret har styrelsen haft 10 protokollförda 
styrelsesammanträden. Samarbetet med Haninge Jolleseglare, kommunen, 
LÖMIF, Haninge Sjöscouter och tomtägarna runt hamnen har varit gott.  
Under verksamhetsåret har fyra ordinarie nummer av VBS informationen 
utgivits.  
 
Sjösättning ägde rum den 3 och 4 maj samt torrsättning som skulle ha ägt rum  
den 4, 5 och 11 oktober. På grund av storm fick söndagen den 5 oktober 
inställas och vi fick ta till vår reservdag 12 oktober. Trots detta har  sjösättning 
och torrsättning fungerat bra. Elektriciteten på hamnplanen har varit inkopplad 
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 
våra medlemmar råkat ut för en hel del onödig skadegörelse. Den värsta 
händelsen inträffade när 4 bilar ristades sönder och bilrutor blev inslagna. Det 
har också inträffat en stöld av två inudrev. 
 
Styrelsen anlitade även i år Länsparkerings Bevakning AB som under perioden 
15 juni till 15 augusti övervakade att de av årsmötet, styrelsen och LÖMIF 
fastställda parkeringsreglerna efterlevdes. Parkeringen på hamnplan har fungerat 
bra även denna sommar. 
 
Det löpande underhållet har skötts av styrelsen, hamngruppen och de av 
styrelsen utsedda arbetsgrupperna, som ansvar för var sitt område. Grupperna 
har ett självständigt ansvar för sitt område d.v.s. dels se vad som behöver göras, 
dels utföra det. Grupperna har skött sitt arbete mycket bra.  
 
Styrelsen har tagit kontakt med kommunen och påbörjat ett arbete med att 
försöka få ett bättre luktfritt dricksvatten till våra medlemmar. Frågan om att 
eventuellt få en viss utökning av våra bryggplatser är också aktuell i 
diskussioner med kommunen. Vi har många medlemmar som står i kö för en 
båtplats och väntetiden är lång. 
Under verksamhetsåret har bl. a följande gjorts; reparation och utökning av 
mastskjul, reparation av bryggor, lagning av klubbens plastjolle. 
 
 
 



9 

 

En modernisering och översyn av VBS stadgar har gjorts av en stadgegrupp, 
bestående av Kenneth Svensson, Ann-Marie Klotz samt Tommy Caspersson. 
Förslaget har varit ute på remiss till ett antal medlemmar för synpunkter. Dessa 
har medfört att ett antal förändringsförslag har inarbetats i det nu föreliggande 
förslaget. Stadgeförslaget kommer att diskuteras på kommande årsmöte. 
 
Många båtägare har fortfarande för dåliga förtöjningar (en del har alldeles för 
klena ryckdämpare) och några har för få fendrar.  
 
Lördagen 7 juni gick Muskö Runt i strålande solsken och kunde genomföras 
trots extremt lågt vattenstånd som påverkade genomfarten vid Lilla Skramsö 
sund. Efter detta har Skramsösundet öppnats för civil sjöfart tills vidare. 
Orsaken är att försvarsmakten anser att det inte längre är känsligt för militära 
intressen att civil båttrafik passerar genom sundet. 17 båtar var anmälda till 
Muskö Runt  varav 15 kom till start. 
Segrare blev Staffan Ljung i sin Lady GT. På andra plats kom Kjell Holmstedter 
med sin IF. På tredje plats kom Owe Holmstedter med sin Scanmar 25. 
 
VBS förlorade med knapp marginal  Kanonseglingen 2008. 
I ett regnigt, vindfattigt väder tog Örlogsberga hem Kanonseglingen med 
minsta möjliga marginal. 14  båtar deltog varav 6 från VBS. 
"Lady Calluna" med Staffan Ljung tog hem segern och tog sin första inteckning 
i det individuella vandringspriset skänkt av VBS. Kjell Holmstedter kom tvåa. 
 
Årets klubbmästare blev Staffan Ljung. 
 
Ut- och inträden av medlemmar i VBS liksom byten av båtplatser har varit av 
ungefär samma omfattning som föregående år. Av hamnens 311 platser var 55 
stycken säsongsuthyrda. 
 
 Ekonomin har under perioden varit god. VBS räkenskaper för perioden 2008-
01-01 -- 12-31 framgår av bilaga till verksamhetsberättelsen.  
 
 Sammanfattningsvis har det mesta fungerat bra under verksamhetsåret och 
styrelsen tackar alla medlemmar och funktionärer som ställt upp och hjälpt till 
med arbetet.  
 
            För styrelsen 
           Kenneth Svensson 
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Punkt 11 a Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2009 
Sjösättning den 2, 3 och 9 maj  
Torrsättning den 3,4 och 10 oktober  
Besiktning av alla kättingar på bojar samt byte av eventuellt skadade delar  
Översyn av flottörer till vissa Y-bommar 
Fortsatta underhåll av bryggor  
Måla vissa delar på mastskjulet 
Åtgärda färskvattenkvalité 
Invändigt underhåll och upprustning av klubbstugan 
Arrangera Muskö Runt  
Arrangera Kanonseglingen 
 
Punkt 11 b Styrelsens förslag beträffande avgifter för 2009  
Styrelsen föreslår avgifter enligt följande:  
Inträdesavgift:  
300 kronor (Engångsavgift)  
Medlemsavgift:  
200 kronor  
Bryggplats- och bojavgift:  
t.o.m. 7,5 kvm 200 kronor  
över 7,5 t.o.m. 12,0 kvm 400 kronor  
över 12,0 t.o.m. 19,0 kvm 900 kronor  
över 19,0 t.o.m. 26,0 kvm 1 400 kronor  
över 26,0 t.o.m. 33,0 kvm 1 900 kronor  
över 33,0 t.o.m. 40,0 kvm 2.400 kronor  
o.s.v  
Vinterplats ingår i denna avgift.  
Vinterplats för den som inte har sommarplats:  
500 kronor t o m 20 kvm  
1000 kronor över 20 kvm  
(Medlemskap fordras. Inträdesavgift och medlemsavgift tillkommer således)  
Säsongsplats:  
Styrelsen får avgöra avgiftens storlek.  
Förseningsavgift:  
Högst 500 kronor får tas ut. Styrelsen får avgöra från fall till fall om lägre belopp skall tas ut 
eller inget belopp alls. Avgiften tas ut vid exempelvis för sen anmälan till torrsättning eller vid 
påminnelse om ej betald avgift. I sistnämnda fall skickas krav högst en gång efter ordinarie 
krav. Därefter mister medlem medlemskap och båtplats.  
Straffavgift:  
Högst 1000 kronor får tas ut. Styrelsen avgör om lägre straffavgift skall tas ut. Avgiften tas ut 
vid utebliven vakttjänstgöring, arbetspass eller liknande.  
Avgift för icke medlem som vill utnyttja ramperna:  
200 kronor per gång.  
Avgift för båtkö:  
75 kronor per år 
Avgift för befrielse från arbetsplikt  
300 kronor per år. (Befriar dock ej från arbetsplikt vid sjö- och torrsättning).. 
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Punkt 11 c Styrelsens förslag  
till inkomst- och utgiftsstat för 2009  
 
 

 
 
  

Intäkter     Kostnader   
Bryggavgift 225 000   Haninge kommun 95 000 
Medlemsavgifter 105 000   El- klubbhus 14 000 
Bankränta 25 000   El-bryggbelysning 14 000 
Vinteruppl. avg. 46 000   Förbundsavgifter 30 000 
LÖMIF 6 000   Postavgifter 9 000 
Båtköavgifter 1 200   Renhållning 17 000 
Inträdesavgifter 12 000   Styrelsekostnader 12 000 
Tävlingsavgifter 2 000   Ombudskostn. mfl 8 000 
Säsongsavgifter 4 500   Infobladet 12 000 

Arbetsbefrielseavg 18 000   Trycksaker 6 000 
Övriga intäkter 7 000   Årsmöte och fester 18 000 
      Hamnunderhåll 150 000 
      Båtvagn 10 000 
      Telefonkostnader 3 000 
      Försäkringar 8 000 
      Tävlingar 4 000 
      Kontorskostnader 7 000 

      Underhåll klubbstugan 7 000 
      Hemsida 9 000 
      Div. kostnader 6 000 

      Överskott/framt. Inv. 12 700 
  451 700     451 700 

 
 Punkt d) Styrelsens förslag om ändring av VBS-stadgar 
 Se bifogat förslag.  
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Resultatrapporten fortsätter på nästa sida. 
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Resultatrapport fortsättning. 

Inbjuden  
föreläsare till 
årsmötet 
I anslutning till årsmötet kommer 
en inbjuden gäst att hålla ett 
föredrag i ett aktuellt ämne. 

Se till din båt 
Även om det råder vintertid och 
sommarens båtdagar kanhända 
känns avlägsna så glöm inte bort 
att se till din ögonsten med jämna 
mellanrum. Se till att vaggan står 
stabilt, pressen är på och att allt är 
under kontroll. 
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 Det är hög tid att städa upp i vagg-gården. I gården 
står flera uppenbarligen övergivna vaggor. Du som har en vagga märk 
den med ditt namn och ditt telefonnummer snarast. Allra senast före den 
30 mars. Vaggor som är omärkta efter detta datum kommer att forslas 
bort. 
            Hamnkapten 

Denna vagga saknar 
uppgifter om ägare 
och kommer att tas 
bort om den inte 
märks senast den 30 
mars. 
Foto: 
Lennart Andersson 

Städdags i vagg-gården 

Märk din vagga snarast 

Prylbytardag hos Kryssarklubben 
Efter ett uppehåll förra våren återkommer SXK:s prylbytardag på 
allmän begäran. Som vanligt är det inlämning av prylar mellan nio och 
elva på förmiddagen, försäljning mellan tolv och två och avhämtning av 
pengar och/eller överblivna prylar mellan klockan två och tre. 
Tio procent av försäljningssumman behåller klubbmästeriet för att täcka 
kostnader för lokalen. Prylar som inte avhämtas tillfaller 
klubbmästeriet.  Observera att det bara är kontant betalning som gäller 
Tid: Lördag 28 mars hela dagen. Plats: Sjömansskolan, Långholmen. 
För mer information: besök SXK:s hemsida eller kontakta  
Kenneth Svensson 
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Anslagstavlan 

B FÖRENINGSBREV VÄSTERHANINGE 
BÅTSÄLLSKAP 

BOX 91 
137 22 

VÄSTERHANINGE 
 

Nästa nummer av  
VBS-Info 
kommer ut den 30/3 
Manusstopp är den 8/3 
Sänd ditt manus till: 
Tom Knutson 
Långvägen 27 
137 55 TUNGELSTA 
t.l.a.knutson@hotmail.com 
Skicka helst per e-post. 

Om du har flyttat! 
Glöm inte att meddela din nya 
adress samt e-postadress till VBS-
kassör Leif  Thörngren, 
Villavägen 286,  
13738 VÄSTERHANINGE, 
tel 08-500 202 86  

Introduktion till 24-timmars 
SXK, Svenska kryssarklubben, arrangerar en träff för den som vill veta mer om 24-
timmarsseglingar men aldrig vågat fråga. Tid: Torsdag 19 mars klockan 18.30 Plats: 
SXK, Nacka Strand.  För mer information: besök SXK:s hemsida eller kontakta 
Kenneth Svensson. 


