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Informationsblad Nr. 1 2007 Årgång 32 
 
Ägare: Västerhaninge Båtsällskap, Box 91, 137 22 Västerhaninge 
Pg nr 283089-1 Bg.nr. 5703-9125 
 
Redaktör och ansvarig utgivare: 
Tom Knutson, Långvägen 27, 137 55 Tungelsta, 
tel:073-0567100, t.l.a.knutson@hotmail.com 
 
 
Informationsbladet utkommer med fyra nummer under år 2007 och 
distribueras till medlemmar i Västerhaninge Båtsällskap. 
 
VBS-webbadress:http://www.vbs-östnora.se 
 
Västerhaninges båtsällskaps styrelse och dess ombud: 
 
Ordförande: Carl Bonde, tel:08-7603282, Lundagårdsvägen 28, 
163 51 Spånga, carl.bonde@swipnet.se 
 
Vice Ordförande: Christer Arvidsson, tel:08-50020416,  
Floravägen 11 D, 137 38 Västerhaninge, gc.arvidsson@telia.com 
 
Sekreterare: Ove Wenngren, tel:08-822774, Krysshammars- 
vägen 8, 171 57 Solna, k.o.wenngren@telia.com, tel: 070-6276855, 
fritidsbostad: 08-500 405 82 
 
Kassör: Leif Thörngren, tel:08-50020286, Villavägen 286, 137 38 
Västerhaninge, l.thorngren@privat.utfors.se 
 
 
Hamnkapten: Tor Nitzelius, tel:08-54901895, Ekenbergsvägen 23, 
117 69 Stockholm, tor.nitzelius@telia.com 
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Ordinarie ledamöter: 
Lars Brauer, tel:08-50025495, Villavägen 92, 
137 38 Västerhaninge, lars-brauer@spray.se 
 
Gert Frid, tel:08-50011534, Södra Jordbrovägen 181,  
136 52 Haninge 
 
Suppleanter: 
Bertil Ericsson, tel:08-50023517, Stationsvägen 4,  
137 38 Västerhaninge, bertil.b.ericsson@telia.com 
 
Lars Åkesson, tel:08-50030766, Älvvägen 5, 137 56 Tungelsta, 
lasse.akesson@tele2.se 
 
Radioombud: Stefan Hansson, tel:08-50037390, Långvägen 28, 
137 55 Tungelsta 
 
Seglarombud: Kenneth Svensson, tel:08-7227274, Tjär-
brännargrand 6 a, 122 43 Enskede, kenneth44@gmail.com 
 
Motorbåtsombud: Bertil Ericsson, tel:08-50023517 Stationsvä-
gen 4, 137 38 Västerhaninge, bertil.b.ericsson@telia.com 
 
Västerhaninge Båtsällskaps klubbstuga, te1:08-50040370 
 
Stugfogde: Lars Brauer, tel:08-50025495, Villavägen 92, 137 38 
Västerhaninge, lars-brauer@spray.se  
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Härmed kallas Du till Västerhaninge Båt-

sällskaps ordinarie 
årsmöte 

Datum: tisdagen den 27 februari 2007 
Tid: Klockan 19.30 

Plats: Östnora Gamla Skola 
(i korsningen Nynäsvägen och vägen ner 

till hamnen) 
VBS bjuder på kaffe och bulle 

 
 
 

VBS styrelse 

Kallelse 



5 

 

Dagordning vid Västerhaninge Båtsällskaps ordinarie årsmöte tisda-
gen den 27 februari 2007 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 
2006-02-21 -- 2007-02-27 samt räkenskapsåret 2006-01-01 -- 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 2007 
c) Styrelsens förslag till inkomst och utgiftsstat för 2007 
d) Styrelsens förslag om ändring av 6§ i stadgan om återbetalning av 
depositionsavgift 
e) Styrelsens förslag om fastställande av depositionsavgift 
 
12. Motioner 
13. Val av ordförande för 2 år (ordförande redan vald för 2007) 
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter 
15. Val av revisorer och revisorssuppleant 
16. Val av valberedning 
17. Avslutning 

Dagordning 
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Styrelsens verksamhetsberättelse för perioden 2006-02-22 - 
2007-02-27 samt räkenskapsåret 2006-01-01 -- 12-31. 
 
Styrelsen har haft följande sammansättning: 
Carl Bonde, ordförande 
Christer Arvidsson, vice ordförande 
Ove Wenngren, sekreterare 
Leif Thörngren, kassör 
Tor Nitzelius, hamnkapten 
Lars Brauer, ledamot 
Gert Frid, ledamot 
Lars Åkesson, 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, sammankallande, 
Ann-Marie Klotz 
Bo Eriksson 
Tommy Boholm 
 
Av styrelsen utsedda ombud: 
Stefan Hansson, radioombud 
Kenneth Svensson, seglarombud 
Bertil Ericsson, motorbåtsombud 
Lars Brauer, båtplatsombud och stugvärd 
 
Av styrelsen utsedd redaktör och ansvarig utgivare för informationsbla-
det: 
Tom Knutson redaktör 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 
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Av styrelsen utsedda arbetsgrupper: 
 
Hamngrupp:  
Tor Nitzelius, Gert Frid, Lars-Erik Ekman, Per Ekman, Johan Ekman, 
Bernt Nilsson 
 
Brottsförebyggande gruppen: 
Lars Åkesson, Tommy Åkerström, Bertil Ericsson 
 
Sjö- och torrsättningsgruppen: 
Tor Nitzelius, Christer Arvidsson, Tommy Åkerström, Paul Olesen, 
Kenneth Svensson 
 
Båt- och Flottgrupp: 
Tomas Nitzelius, Jan Gustavsson, Nils Hjelm, Stefan Johnsson 
 
Stugvärd: 
Lars Brauer, Tommy Caspersson 
 
Stuggrupp: 
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 Gibsson 
 
Fordonsgrupp: 
Ante Hartonen, Harry Börjesson 
 
Förrådsförmän: 
Lars Åkesson, Rune Eklund 
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Sällskapet hade 516 medlemmar den 31 december 2006. Ordina-
rie årsmöte hölls den 21 februari 2006. 52 medlemmar deltog i mö-
tet. Under verksamhetsåret har styrelsen haft 10 protokollförda sty-
relsesammanträden. 
Samarbetet med Haninge Jolleseglare, kommunen, LÖMIF och 
tomtägarna runt hamnen har varit gott. 
Under verksamhetsåret har fyra ordinarie nummer av VBS infor-
mationen utgivits. 
 
Sjösättning ägde rum den 6 och 7 maj samt torrsättning den 7, 8 
och 14 oktober. Både sjösättningen och torrsättningen har fungerat 
bra. Elektriciteten på hamnplanen har varit inkopplad under perio-
den 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 sjö-
sättning. 
 
Vakthållningen har fungerat bra. 
 
Parkeringen på hamnplan har fungerat bra även denna sommar. 
Styrelsen anlitade åter Länsparkerings Bevakning AB som under 
perioden 15 juni till 15 augusti övervakade att de av årsmötet, sty-
relsen och LÖMIF fastställda parkeringsreglerna efterlevdes. 
 
Det löpande underhållet har skötts av styrelsen, hamngruppen och 
de av styrelsen utsedda arbetsgrupperna, som ansvarar för var sitt 
område. (Se ovan). Grupperna är hamngruppen, båt- och flottgrup-
pen, stugvärd/ar (inre skötsel), stuggrupp (klubbstuga utomhus, ut-
omhusmöbler mm, utomhusgruppen (skötsel av mark närmast stu-
gan), vassröjargruppen, sjö- och torrsättningsgruppen, bojgruppen, 
fordonsgruppen och förrådsgruppen. Grupperna har ett självstän-
digt ansvar för sina områden dvs dels se vad som behöver göras, 
dels utföra det. Grupperna har skött sitt arbete mycket bra. 
 
Under verksamhetsåret har följande anskaffats och tagits i bruk; en 
ny vagn att köra vaggor på, en länspump att användas till båtar som 
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håller på att sjunka, en elsvets för enklare svetsningsarbeten, en 
kompressor för att blåsa vattenledningen torr, samtliga låscylindrar 
har bytts ut och nya nycklar anskaffats och fördelats bland med-
lemmarna mot inlämnande av gamla, 50 stycken granstolpar har 
tryckts ned några i hamnen men de flesta vid stora rampen som 
skall repareras i vinter. 
 
Hemsidan har utvecklats genom att mer information lagts in och 
den kan numera också nås via två adresser. 
 
Många båtägare har förbättrat förtöjningarna och förtöjningsstan-
darden är nu bättre än förra året. 
 
VBS arrangerade Muskö Runt den 17 juni. Det var 50-årsjubileum 
för denna tävling.14 båtar deltog och Staffan Ljung tog 1:a plats. 
Kanonseglingen 2006 anordnades av Örlogsberga den 9 septem-
ber.10 båtar deltog varav 5 från VBS. I denna tävling kom Staffan 
Ljung på första plats. Tävlingen vanns av VBS som får glädjen att 
förvara kanonen fram till nästa tävling.  Staffan Ljung blev genom 
att vinna Muskö Runt i våras och denna tävling VBS klubbmästare. 
 
Ut- och inträden av medlemmar i VBS liksom byten av båtplatser 
har varit av ungefär samma omfattning som föregående år. Av ham-
nens 311 platser var 30 st säsongsuthyrda. 
 
Ekonomin har under perioden, trots de stora underhålls- och repa-
rationskostnaderna, varit relativt god. VBS räkenskaper för perio-
den 2006-01-01 -- 12-31 framgår av bilaga till verksamhetsberät-
telsen. 
Sammanfattningsvis har det mesta fungerat bra under verksamhets-
året och styrelsen tackar alla medlemmar och funktionärer som 
ställt upp och hjälpt till med arbetet. 
           
           För styrelsen 
           Carl Bonde 
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Punkt 11 a Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2007 
Sjösättning den 5 och 6 maj 
Torrsättning den 6, 7 och 13 oktober 
Besiktning av alla kättingar på bojar och flytbryggan samt byte av eventuellt skadade delar 
Fortsatt underhåll av bryggor 
Reparation av mastkranens vinsch 
Ombyggnad av stora rampen 
Arrangera Muskö Runt den 16 juni. 
Arrangera Kanonseglingen 8 september 
Underhåll av vägen till rampen 
Markarbeten inom hamnområdet, mellanplan och övre planen 
 
 
Punkt 11 b Styrelsens förslag beträffande avgifter för 2007 
Styrelsen föreslår avgifter enligt följande: 
Inträdesavgift: 
300 kronor (Engångsavgift) 
Medlemsavgift: 
200 kronor 
Depositionsavgift: 
7 500 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 2007 
 

 
 

 

Intäkter Kostnader 

Bryggavgift 224 000 Haninge kommun 91 500 

Medlemsavgifter 100 000 El- klubbhus 15 000 

Bankränta 2 500 El-bryggbelysning     12 000 

Vinteruppl. avg. 35 000 Förbundsavgifter 30 000 

LÖMIF 6 000 Postavgifter 10 500 

Båtköavgifter 1 500 Renhållning 11 000 

Inträdesavgifter 12 000 Styrelsekostnader 13 000 

Tävlingsavgifter 1 400 Ombudskostn. mfl 5 000 

Säsongsavgifter 3 000 Infobladet 12 000 

Arbetsbefrielseavg 20 000 Trycksaker 3 500 

Övriga intäkter     6 000 Årsmöte och fester 5 000 

  Hamnunderhåll         130 000 

  Båtvagn                      15 000 

  Telefonkostnader          4 000 

  Försäkringar                 7 500 

  Tävlingar                      5 000 

  Kontorskostnader         4 500 

  Underhåll klubbstugan  6 000 

  Hemsida                       6 000 

  Div. kostnader            15 000 

  Överskott/framt. Inv. 10 400 

411 400 411 400 
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Punkt 11 d) Styrelsens förslag om ändring av 6§ i stadgan "om återbetalning av depositions-
avgift" 
 
För att VBS skulle kunna arrendera hamnen krävde kommunen att VBS köpte bryggor, ramper, 
klubbhus, mastskjul osv. Köpeskillingen var  1 500 000 kronor. För att klara detta beslutade års-
mötet att alla som ville ha båtplats i VBS hamn skulle betala in en depositionsavgift på 6 000 kro-
nor. Denna avgift skulle betalas tillbaka när medlemmen inte längre ville ha båtplats. Enligt 6§ i 
stadgan skall depositionsavgiften räknas upp varje år med ett index. Det är samma index som vårt 
arrende räknas upp med. Det innebär att medlem som 1991 betalade in 6 000 kronor i depositions-
avgift får ut 7 500 idag vid återlämnande av båtplats. Ökningen har inte varit så stor beroende på 
att inflationen varit låg under en rad år. Ändå märks att nya medlemmar tycker att det är en hög 
depositionsavgift och om inflationen ökar kommer det att bli problem att hyra ut båtplatserna. För 
att ändra på detta vill styrelsen ändra på första stycket i 6 § så att indexuppräkningen slopas och 
att årsmötet istället beslutar om depositionsavgiftens storlek efter förslag från styrelsen. De som 
har fått sin uppräkning t o m detta år skall inte få någon försämring. Förslaget tar bara sikte på 
tiden efter den 31 december 2006. 
 
6§ har följande lydelse: 
När båtplats återgår till sällskapet återbetalas depositionsavgiften uppräknad med konsumentpris-
index, dvs totalindex 191,8 för 1989. Detta index gäller under 1990. Från och med 1991 och för 
varje följande år skall depositionsavgiften justeras den 1:a januari så att den följer indexuppräk-
ningen fram t o m oktober månad  närmast före det kommande räkenskapsårets början. 
 
Depositionsavgiften återbetalas först sedan nytt bryggkontrakt tecknats med ny innehavare och 
denne inbetalat depositionsavgiften. 
 
Från depositionsavgiften får sällskapet vid utbetalning dra av de fordringar som sällskapet har på 
kontraktshavaren. 
 
Styrelsen föreslår följande ändring av första stycket: 
När båtplats återgår till sällskapet återbetalas depositionsavgiften med samma belopp som tidigare 
inbetalats av båtplatsinnehavaren. För den som är medlem den 31 december 2006 är det belopp 
som skall återbetalas 7 500 kronor. 
 
Styrelsen föreslår att årsmötet beslutar att första stycket 6§ skall ha den ändrade lydelsen från och 
med den 1 januari 2007: (Stycke 2 och 3 i paragrafen är oförändrade). 
 
För stadgeändring krävs enligt 22§ beslut med två tredjedels majoritet vid två på varandra följan-
de medlemsmöten varav ett skall vara årsmöte. Styrelsen avser att kalla till ett  medlemsmöte un-
der våren 2007. 
 
Punkt 11 e) Styrelsens förslag om fastställande av depositionsavgift 
 
Styrelsen föreslår att årsmötet beslutar att fastställa depositionsavgiften enligt 5§ i stadgan till 
7 500 kronor från och med den 1 januari 2007. 
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Sammandrag från styrelsemöte den 28 november 
På förslag från kassören beslöts att samma kostnadsersättning, som gällde för 2005 till sty-
relsemedlemmar och ombud, skall också utgå för 2006. 
Styrelsen beslöt att försäkringar som idag fanns hos If sägs upp vid nästa förfallodag och 
istället förs över till Svenska Sjö. 
Från Brottsförebyggande gruppen rapporterades att inga stölder hade ägt rum. 
Kenneth Svensson föreslog att nästa års Muskö Runt skall gå av stapeln lördagen den 16 juni 
samt Kanonseglingen lördagen 8 september. Förslagen presenteras vid årsmötet. 

Sammandrag från styrelsemötet den 17 oktober 
Styrelsen beslutade att godkänna inkommen offert över kostnader m.m. för renovering av 
den stora torr- och sjösättningsrampen. 
Ordföranden påpekade att enligt skatteverkets ”Handledning för stiftelser och ideella före-
ningar” är VBS inte en skattskyldig förening. Styrelsen beslutade att bordlägga frågan om 
VBS eventuella skattskyldighet till dess att övriga i styrelsen inhämtat information från 
nämnda publikation. 
 
Båtplatsombudet rapporterade att 148 personer står i kö för båtplats. Hamnen går inte att 
bygga ut även om det behövs. En del köande har för stora båtar och är därför inte aktuella. 
 
Brottsförebyggande rådet/motorbåtsombudet rapporterade att en stulen kärra har hittats på 
Gålö, och ett stag har stulits från en båtvagga samt påpekades att bommen till hamnplanen 
ska hållas stängd och låst.  
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Anslagstavlan 

B FÖRENINGSBREV VÄSTERHANINGE 
BÅTSÄLLSKAP 

BOX 91 
137 22 VÄSTER-

HANINGE 
 

Nästa nummer av VBS-
Info 
kommer ut den 2/4 2007 
Manusstopp är den 11/3 
Sänd ditt manus till: 
Tom Knutson 
Långvägen 27 
137 55 TUNGELSTA 
Tel: 073–056 71 00 
t.l.a.knutson@hotmail.com 
Skicka helst per e-post. 

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

Passa på att besöka VBS hemsida 
Arbetet med att utveckla VBS hemsida går 
vidare. Passa på att surfa in nästa gång du är 
ute på Internet. VBS hemsida kan nås på två 
olika adresser.Du som inte har uppgraderat 
webbläsaren med å.ä och ö använder adres-
sen: www.vbs-ostnora.se 
Du som har uppgraderat kan också använda: 
www.vbs-östnora.se 
När du ska in på de spärrade sidorna måste du 
använda följande: 
User name: vbsmedlem 
Password: stnora2006 
Lämna inte ut dessa uppgifter till obehöriga 
personer! 

Se till din båt och kolla märkningen 
Tänk på att din båt behöver tillsyn med jämna 
mellanrum även om vintern. Och tänk då på 
att kontrollera att båten har tydlig märkning 
med namn och telefonnummer till ägaren.  


