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Informationsblad Nr. 1 2008 Årgång 33 
 
Ägare: Västerhaninge Båtsällskap, Box 91, 137 22 Västerhaninge 
Pg nr 283089-1 Bg.nr. 5703-9125 
 
Redaktör och ansvarig utgivare: 
Tom Knutson, tel 070 –5551205 Långvägen 27, 137 55 Tungelsta, 
t.l.a.knutson@hotmail.com 
 
 
Informationsbladet utkommer med fyra nummer under år 2008 och 
distribueras till medlemmar i Västerhaninge Båtsällskap. 
 
VBS-webbadress:http://www.vbs-östnora.se eller 
http://www.vbs-ostnora.se 
 
Västerhaninge Båtsällskaps styrelse och dess ombud 
 
Ordinarie ledamöter: 
Ordförande: Carl Bonde, tel:08-7603282, Lundagårdsvägen 28, 
163 51 Spånga, carl.bonde@swipnet.se 
 
Vice Ordförande: Kenneth Svensson, tel:08-7227274, 
Tjärbrännargränd 6 a, 122 43 Enskede, kenneth44@gmail.com 
 
Sekreterare: Mats Markgren, tel: 08-50040770, 
mats.markgren@lantmannen.com 
 
Kassör: Leif Thörngren, tel:08-50020286, Villavägen 286, 
137 38 Västerhaninge, l.thorngren@telia.com 
 
Hamnkapten: Tor Nitzelius, tel:08-54901895, Ekenbergsvägen 23, 
117 69 Stockholm, tor.nitzelius@telia.com 
 
 
Omslagsbild: Ingrid Wiken Bonde 
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Ledamot: Gert Frid, tel:08-50011534, Södra Jordbrovägen 181,  
136 52 Haninge 
 
Ledamot: Lennart Andersson, tel 08-50025208,  
lennart.h.a@gmail.com 
 
 
Suppleanter: 
Tommy Caspersson, tel: 08-50025056, 
tommy.caspersson@bredband.net 
 
Bertil Ericsson, (kontaktuppgifter se nedan) 
 
Båtplats– och Motorbåtsombud: Bertil Ericsson, 
tel:08-50023517 Stationsvägen 4, 137 38 Västerhaninge, 
bertil.b.ericsson@telia.com 
 
Seglarombud och webbmaster: Kenneth Svensson, 
tel:08-7227274, Tjärbrännargrand 6 a, 122 43 Enskede, 
kenneth44@gmail.com 
 
Miljöombud: Gert Frid, tel:08-50011534, Södra Jordbrovägen 
181, 136 52 Haninge 
 
Radioombud: Stefan Hansson, tel:08-50037390, Långvägen 28, 
137 55 Tungelsta 
 
Västerhaninge Båtsällskaps klubbstuga, te1:08-50040370 
 
Stugvärd: Lars Brauer, tel:08-50025495, Villavägen 92, 137 38 
Västerhaninge, lars-brauer@spray.se 
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Kallelse 

Härmed kallas Du till Västerhaninge 
Båtsällskaps ordinarie 

årsmöte 
Datum: onsdagen den 27 februari 2008 

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 onsdagen 
den 27 februari 2008 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 
2007-02-27 – 2008-02-27 samt räkenskapsåret 2007-01-01 – 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 2008 
c) Styrelsens förslag till inkomst och utgiftsstat för 2008 
d) Styrelsens förslag om ändring av 4 § i stadgan om båtplatskö 
 
12. 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 2007-02-27 –  
2008-02-27 samt räkenskapsåret 2007-01-01 - 12-31. 
 
Styrelsen har haft följande sammansättning: 
Carl Bonde, ordförande 
Kenneth Svensson, vice ordförande 
Mats Markgren, sekreterare 
Leif Thörngren, kassör 
Tor Nitzelius, hamnkapten  
Lennart Andersson, ledamot 
Gert Frid, Ledamot 
Tommy Caspersson, suppleant 
Bertil Ericsson, suppleant 
 
Av årsmötet utsedda revisorer och suppleanter 
Ove Andersson, ordinarie  
Barbro Sagner, ordinarie 
Jan Augustsson, suppleant  
 
Av årsmötet utsedd Valberedning:  
Tommy Gileborn 
Ann-Marie Klotz 
Bo Eriksson 
Tommy Boholm 
 
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 Knutson redaktör 
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Av styrelsen utsedda och grupper: 
 
Hamngrupp:  
Tor Nitzelius, Gert Frid, Lars-Erik Ekman, Per Ekman, Johan Ekman, Bernt 
Nilsson 
 
Brottsförebyggande gruppen: 
Lars Åkesson, Tommy Åkerström, Bertil Ericsson 
 
Båt och flottgrupp 
Tomas Nitzelius, Jan Gustavsson, Nils Hjelm, Stefan Jonsson 
 
Stugvärdar: 
Lars Brauer, Tommy Caspersson 
 
Sjö- och torrsättningsgruppen: 
Tor Nitzelius, Christer Arvidsson, Tommy Åkerström, Paul Olesen, Kenneth 
Svensson 
 
Stug-grupp: 
Sverre Ekdahl, Iren Bergkvist, Åke Björklund 
 
Utomhusgrupp 
Mats Malmgren, Björn Roos, Leif Pettersson, Folke Hammarström 
 
Vassröjargrupp: 
Inge Wikström, Rolf Karlsson, Bernt Pettersson 
 
Bojgrupp: 
Tomas Hulting, Göran Sandberg, Mikael Nylander, Sten Gibbsson 
 
Fordonsgrupp: 
Ante Hartonen, Harry Börjesson 
 
Förrådsförmän: 
Lars Åkesson, Rune Eklund 
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Sällskapet hade 530 medlemmar den 31 december 2007. Ordinarie 
årsmöte hölls den 27 februari 2007. 52 medlemmar deltog i mötet. 
Under verksamhetsåret har styrelsen haft 9 protokollförda 
styrelsesammanträden. 
Samarbetet med Haninge Jolleseglare, kommunen, LÖMIF och 
tomtägarna runt hamnen har varit gott. 
Under verksamhetsåret har fyra ordinarie nummer av VBS 
informationen utgivits. 
 
Sjösättning ägde rum den 5 och 6 maj samt torrsättning den 6,7 och 13 
oktober. Både sjösättningen och torrsättningen har 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 och 
torrsättning.  
 
Vakthållningen har fungerat bra.  
 
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. (Se 
föregående sida.) Grupperna har ett självständigt ansvar för sitt område 
dvs. dels se vad som behöver göras, dels utföra det. Grupperna har skött 
sitt arbete mycket bra.  
 
Styrelsen har tagit kontakt med kommunen för att påbörja ett arbete 
med att skaffa fler båtplatser till våra medlemmar. Det är många som 
står i kö och väntetiden för en båtplats är lång. 
 
Under verksamhetsåret har bl.a. följande anskaffats och tagits i bruk; ett 
bensindrivet el-aggregat, en vinsch, en kort belysningsstolpe och en 
vinkelslip samt material för att reparera stora rampen. 
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Det stora arbetet detta verksamhetsår var reparationen av stora 
rampen som nu är i princip helt ny. 
 
Flytbryggans förtöjning gick av och Timbobryggan anlitades för att 
förnya förankringen av bryggan. 
 
Många båtägarna har fortfarande dåliga förtöjningar och har för få 
fendrar.  
 
Lördagen 16 juni gick Muskö Runt i härligt segelväder. 23 anmälda 
båtar varav 21 kom till start. 
Segrare blev Tommy Strömbäck med sin Rival 22. På andra plats 
kom Kjell Holmstedter med sin IF. På tredje plats kom Erik Öberg 
med sin Linjett 32. 
 
VBS vann Kanonseglingen 2007. 
I ett regnigt, vindfattigt väder tog VBS hem Kanonseglingen. Åtta 
båtar deltog. 
Tyvärr hade Örlogsberga drabbats av stort man- och kvinnfall. Endast 
en båt kom till start, nämligen "Summer dream" med Sverker 
Dahlberg vid rodret. Med sin familjebesättning seglade han till sig en 
andraplats i de svaga vindarna. "Lady Calluna" med Staffan Ljung 
tog hem segern och en första inteckning i det individuella 
vandringspriset skänkt av VBS. Kjell Holmstedter blev VBS 
klubbmästare 2007. 
 
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 50 stycken säsongsuthyrda. 
 
Ekonomin har under perioden, trots de stora reparationskostnaderna, 
varit god. VBS räkenskaper för perioden 2007-01-01 – 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. 
 
            Carl Bonde 
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Punkt 11 a Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2008 
Sjösättning den 3 och 4 maj 
Torrsättning den 4,5 och 11 oktober 
Besiktning av alla kättingar på bojar samt byte av eventuellt skadade delar 
Byte av flottörer till vissa Y-bommar 
Fortsatta underhåll av bryggor 
Utbyggnad av mastskjulet 
Införa nytt båtadministrativt system BAS 
Arrangera Muskö Runt 
Medverka i Kanonseglingen 
 
Punkt 11 b Styrelsens förslag beträffande avgifter för 2008 
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 ) Slopas om stadgeändringen går igenom. 
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 2008 
 
 
 

 
 

  

Intäkter Kostnader 

Bryggavgift 220 000 Haninge kommun 92 000 

Medlemsavgifter 100 000 El- klubbhus 14 000 

Bankränta 15 000 El-bryggbelysning 13 000 

Vinteruppl. avg. 41 000 Förbundsavgifter 32 000 

LÖMIF 8 000 Postavgifter 7 500 

Båtköavgifter 1 200 Renhållning 13 000 

Inträdesavgifter 10 000 Styrelsekostnader 14 000 

Tävlingsavgifter 2 000 Ombudskostn. mfl 10 000 

Säsongsavgifter 3 500 Infobladet 13 000 

Arbetsbefrielseavg 21 000 Trycksaker 4 000 

Övriga intäkter 6 000 Årsmöte och fester 10 000 

Hamnunderhåll 140 000 

Båtvagn 10 000 

Telefonkostnader 5 000 

Försäkringar 8 000 

Tävlingar 6 000 

Kontorskostnader 6 000 

Underhåll klubbstugan 6 000 

Hemsida 8 000 

Div. kostnader 6 000 

Överskott. 10 200 

427 700 427 700 

Töm båten i tid 
 

 Låt inte tjyven tömma din båt i 
vinter. Gör det själv och blås 
tjyvarna. 
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Punkt d) Styrelsens förslag om ändring av 4§ i stadgan om båtplatskö. 
Den som vill ha en båtplats i Östnora har två möjligheter att köa för detta. Antingen kan 
man bli medlem i VBS och betala medlemsavgift eller så kan man betala 75 kronor per år 
utan att vara medlem. I sistnämnda fallet har man rätt att närvara vid VBS 
medlemsmöten, men man har inte rösträtt. I båda fallen står man i samma kö och båda 
behandlas lika dvs. den som är medlem har inte företräde till båtplats utan det är tiden 
man stått i kön som avgör. 
 
Styrelsens uppfattning är att det är svårt att administrera två typer av köande, att det 
medför mycket merarbete, att det ofta uppstår missförstånd samt att det från VBS 
synvinkel inte finns några fördelar med att en person kan stå i VBS båtplatskö utan att 
vara medlem. 
 
Styrelsen föreslår därför att årsmötet beslutar att den som vill köa för en båtplats också 
måste vara medlem i VBS. 
 
Detta innebär att stadgans paragraf 4 måste ändras genom en strykning i texten- 
 
 ”Medlem har rätt att stå i båtplatskö utan särskild avgift: 
 
För plats i båtplatskö utan medlemskap erläggs en reducerad avgift som fastställs av 
årsmötet. Sådan avgift ger närvaro- och yttranderätt på medlemsmöte, men ej rösträtt. ”  
 
Om förslaget antas av årsmötet föreslår styrelsen följande övergångsregel: 
Den som står i båtplatskön när kön tas bort och då väljer att bli medlem i VBS behöver 
inte betala inträdesavgiften på 300 kronor. Denna medlem får också tillgodoräkna sig den 
tid han/hon stått i båtplatskön. 

Motioner 
Styrelsen har före manusstopp fått tre motioner från Ove Wenngren 
12 a Förslag om utbyggnad av mastskjulet 
Styrelsen föreslår att årsmötet beslutar om en utbyggnad av mastskjulet. 
 
12 b  Förslag om att VBS ordnar en dag med öppet hus  för våra nytillkomna svenskar 
för att visa på båt- och skärgårdslivets fröjder. 
Styrelsen är positiv till motionen och föreslår att årsmötet uppdrar åt styrelsen att med 
kommunen undersöka om det går att genomföra en sådan dag. 
 
12 c  Förslag om att utöka perioden med klubbvakter! Åtminstone med ett par veckor 
före sjösättning och efter torrsättning. 
Styrelsen föreslår avslag på motionen. För närvarande har vi tillsammans med LÖMIF 
så många vaktskyldiga medlemmar att det räcker till ett vaktpass per år och vaktpar. Då 
innebär det att vi har vakter en vecka före sjösättning och en vecka efter torrsättning. De 
få nätter man skulle kunna utöka med står inte i proportion till nyttan. Störst 
förebyggande effekt får man om var och en själv tömmer sin båt efter torrsättning och 
inte fyller den förrän alldeles före sjösättningen  
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Fler motioner, gubbröra och framtidsvyer 
 Bland det bästa jag vet är gubbröra, med ägg och sill, men gubbröra inom yrkes- och föreningsliv 
kan vara tveksamt. Visst har vi en långsam förändring mot allt fler kvinnor inom t.ex. 
bolagsstyrelser, försvaret och inom manligt dominerade sporter, men när ska vi få kvinnor i 
båtklubbarnas styrelser? Ser man efter i Saltsjö- Mälaren båtförbunds matrikel, så är de ännu så 
länge lysande undantag. Styrelserna är nästan alla en enda gubbröra. Därmed intet ont om just 
VBS styrelse. Likaså är de kvinnliga medlemmarna en mycket liten minoritet i båtklubbarna, även 
om gift partner, hustrur, i så gott som alla fall, formellt även är medlem enligt många klubbars 
stadgar. Men räknas de in i medlemssiffrorna ?  Om inte i klubbstyrelserna så återfinns de gärna i 
klubbstugornas kök och möjligen som revisorer och i valberedningar. Visst kan vi gubbar behöva 
en kvinnofri fristad liksom kvinnorna en gubbfri, men behöver det vara just inom  båtklubbarna? 
       Även utlandsfödda lyser med sin frånvaro i klubbarna, frånsett någon enstaka medlem från ett 
av våra nordiska grannländer. Varför inte ordna en dag med öppet hus för våra nytillkomna 
svenskar för att visa på båt- och skärgårdlivets fröjder. Frågan får bli ytterligare en motion från 
undertecknad. 
       Här följer ännu en motion: Utöka perioden med klubbvakter! Åtminstone med ett par veckor 
före sjösättning och ett par veckor efter torrsättning. Eller varför inte till hela året som flera andra 
klubbar har och då även klubbar med stängsel runt uppläggningsplatserna. Ett par vaktnätter om 
året är ingen orimlighet för att minska oron över att få våra ögonstenar – båtarna- länsade eller 
skadade. Den förra vintern hade min då närmaste båtgranne oönskat besök i sin Flipper, med 
vandalisering och stöld av diverse fast utrustning och inredning som resultat. Jag tror inte att alla 
stölder och all skadegörelse kommer till styrelsens kännedom och definitivt inte till 
medlemmarnas, så att de kan sätta in motåtgärder. Varför inte ha en stående rubrik i tidningen 
varunder alla brott, som anmälts till styrelsen, redovisas? 
       Hur blir framtiden? Även i det lindrigaste scenariot av global uppvärmning höjs havsnivån 
rejält inom en snar framtid. Vi slipper muddra men får höja bryggorna. De värre prognoserna 
innebär att vi får flytta dem och lägga upp båtarna allt högre upp på land. Vi kan komma att 
behöva arrendera ny mark för att kunna flytta upp mastskjul och klubbstuga. Må det inte hända. 
Håll koldioxiddebatten levande! 
        Slutligen vill jag passa på att framföra ett stort tack till den styrelseledamot  och till dennes 
kamrat, som båda på helt eget initiativ hjälpte mig att täcka min båt, efter att jag varit förhindrad.   
            Ove Wenngren 
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Anslagstavlan 

B FÖRENINGSBREV VÄSTERHANINGE 
BÅTSÄLLSKAP 

BOX 91 
137 22 

VÄSTERHANINGE 
 

Nästa nummer av VBS-
Info 
kommer ut den 31/3 
Manusstopp är den 9/3 
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 till VBS-kassör Leif 
Thörngren, Villavägen 286,  
13738 VÄSTERHANINGE, 
tel 08-500 202 86 

Tillfälle att testa handbloss 
I samband med VBS årsmöte onsdagen den 27 februari 
kommer vi att demonstrera hur man avfyrar utgångna 
handbloss. Ni som har sådana (äldre än 3 år) kontakta Kenneth 
Svensson så att vi vet vad det är för sorter samt hur vi kan 
använda dem i övningen. 
Kontakt: kenneth44@gmail.com eller 08-7227274 


