
 

 

 

 

 

 

 

   

                    

  

Kallelse till Årsmöte i Örnsbergs Båtklubb  

Söndag 21 mars 2021 kl. 11:00 vid ”dansbanan” 
Dansbanan är platsen innanför grinden till bryggorna där man kan sitta på sommaren. Vi 

samlas där för att försöka hålla på Coronarestriktionerna med 2 meters mellanrum mellan de som är på 

plats. 
 

Förslag till dagordning 

1. Fastställande av röstlängd för mötet.  

2. Fråga om mötet är behörigen utlyst.  

3. Fastställande av dagordning.  

4. Val av mötesordförande  

5. Val av mötessekreterare.  

6. Val av två justeringspersoner att jämte ordföranden justera mötesprotokollet samt fungera som 

rösträknare.  

7. Föredragning och godkännande av verksamhetsberättelsen för år 2020. 

8. Föredragning och godkännande av resultaträkningen för 2020 

9. Föredragning av revisionsberättelsen för 2020  

10. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen. 

11. Inkomna skrivelser.  

12. Förslag till femårsplan. 

13. Fastställande av avgifter och arvoden för 2021. 

14. Fastställande av budget för verksamhetsåret 2021 

15. Val av styrelse.  

16. Val av revisorer.  

17. Val av övriga funktionärer.  

18. Val av valberedning.  

19. Val av festkommitté till 100-årsjubileet. 

20. Inval av fullvärdiga medlemmar enligt stadgarna § 2.2.1.4. 

21. Beslut om renovering av expedition och verkstad. 

22. Information om SVOAs avloppsbygge på en del av vårt område. 

23. Information om avtal med kommuen. 

24. Övriga frågor. 

25. Utdelning av förtjänsttecken. 

26. Mötets avslutande. 



 

 

 

Örnsbergs Båtklubb årsmöte 2021 

Verksamhetsberättelse 

  



Verksamhetsberättelse för Örnsbergs båtklubb 2020 
 

Inledning 

Under året har Coronapandemin påverkat klubbens arbete i stort och smått bl.a. har 

navigationstävling och kräftskiva fått ställas in och vi har fått skjuta upp årsmötet 2021 p.g.a. 

förbudet att samla mer än 8 personer vid ett tillfälle. Anpassningar för social distansering och hänsyn 

mot riskgrupper har även behövts göras vid sjö- och torrsättning och för nattvakterna. Övergången 

till ny styrelse, med byte av personer på ett flertal poster, i kombination med nya rutiner på banken 

har haft negativ inverkan på styrelsens arbete och revisorerna har sett sig nödgade att påtala brister 

på halvårsmötet vilket resulterat i ett antal rekommendationer från dem som redovisas separat. 

Trots dessa svårigheter har våra båtar sjösatts såväl som torrsatts och det har funnits möjlighet till en 

bra båtsommar. Vi har även sett en tillströmning av medlemmar och är nu runt 425 medlemmar. 

Styrelsens funktionärer har under året varit: 

Ordförande: Tobias Edman 

Sekreterare: Mikael Lichtenstein 

Kassör: Jonas Svanström 

Hamnkapten: Martin Forsberg 

Slipförman kranbåtar: Hans Sjöqvist 

Slipförman slipbåtar: Nina Strandell 

Varvsansvarig: Zlatko Novakovic 

Miljöansvarig: Mikael Nordén 

Ansvarig nycklar/lås: Bengt Linder 

Adjungerad: Mats Bjurvald 

 

Styrelsens arbete 

Brister har som sagt påtalats i styrelsens arbete men stämningen under året har varit god och vi har 

hjälpts åt att lösa de problem som uppstått. Vi har även börjat arbeta med revisorernas 

rekommendationer bl.a. har ett ”årshjul” upprättats. D.v.s. ett dokument som beskriver vad som ska 

göras när i styrelsearbetet under året. Olika rutinbeskrivningar har och håller på att upprättas. Det 

kan röra sådant som hur man stänger av och sätter på el och vatten, när olika meddelanden och 

fakturor ska gå ut till medlemmarna etc. Dessa rutiner har vad vi sett inte hittills varit nedskrivna 

utan traderats genom att styrelsemedlemmar bytts ut omlott och kunnat föras vidare inom styrelsen, 

vilket alltså inte skedde detta år i den utsträckning som stadgarna beskriver. Styrelsen har även fått 

en plan för renovering av expedition och verkstad samt startat arbete för att besiktiga klubbens 

brygga och få kommunen att göra det samma med den bryggdel som ägs av dem. Styrelsen har haft 

kontakter med Stockholm Vatten och Avlopp, SVOA, angående ianspråktagande av en del av 

klubbens område för att bygga anslutningar till den stora avloppstunnel som håller på att byggas 

mellan Bromma och Henriksdal. I samband med det har även klubbens kontrakt diskuterats med 

kommunen. Där är processen inte färdig men som det ser ut nu behåller vi samma kontrakt vi haft i 

ytterligare 5 år med anpassning för SVOA:s avloppsanslutning. Under arbetstiden kommer SVOA att 



behöva 181 kvm men när arbetet är klart kommer den ianspråktagna ytan att vara 58 kvm. Området 

som berörs är det mot berget innanför grinden till Instrumentvägen. 

 

Slipbasar 

Slipbåtar: Sjösättning med pandemi blev lite annorlunda än normalt. Normalt har vi använt lunan för 

att lyfta över båtar från bockar till flinta eller vagn. I år fick vi tänka om och lyckades med hjälp av 

hjullastaren lyfta båten i fören samtidigt som vi kunde hålla avstånd mellan varandra. Bryggan vid 

slipen har ”klätts” med ribbor så att mindre båtar slipper hamna under bryggan vid lågvatten. Det 

behöver dock fixas till nya bryggfendrar till våren för att undvika skrovskador. Till torrsättningen 

bestämdes att slipbåtar utan trailer fick gå med kran, allt för att kunna hålla distans mellan 

medlemmar. De allra minsta båtarna togs upp av familjerna själva. Vi har även genomfört två 

städdagar. Andelen båtar som ligger på egen trailer ökar vilket gör att det blir mycket lättare med 

både sjö & torrsättning, men det blir trångt på planen under sommaren. 

Vi har hanterat knappt 50 båtar med kran och drygt 60 båtar på vagn. Vi har köpt in del 

förbrukningsmaterial i form av slangar, kopplingar och elkablar till miljöstationen. Staketet runt plan 

är lagat vid flera tillfällen under året. Städning och röjning av sly på varvsplan har skett vid 

arbetsplikt. 

Vi vill påminna alla båtägare om att märka upp trailer/pallmateriel samt båt med medlemsnummer 

och om båten skall gå i med traktor eller kran. 

Vi passar också på att tacka traktorförarna för glatt humör bakom ratten! 

 

Hamnkapten 

Just nu står det ungefär 150 medlemmar i kö för hamnplats. Inför säsongen 2020 delades 3 platser ut 

och det är ungefär lika många som blivit lediga tidigare år. När det gäller kajakplatser så har det varit 

viss omsättning och under sommaren har intresset varit stort för att skaffa kajak. Vi har i dagsläget 

17 medlemmar som står i kö och det är mer än någon gång tidigare (under min tid som hamnkapten). 

Det har under året varit ett par incidenter med båtar som slitit sig och y-bommar som gått sönder 

men rådiga medlemmar har ryckt ut och hjälpt till. 

 

Ekonomi 

Efter fjolårets årsmöte i februari tog det för tillträdande kassör ända fram till mitten av sommaren 

innan behörighet och tillgång till klubbens bankkonto var på plats. Detta av skäl som vi redan har gått 

igenom på halvårsmötet, men det förtjänar att sägas igen att det fick försvårande konsekvenser i 

arbetet för den nya kassören under det första halvåret. 

Därefter har det gått bättre. ÖBKs förrförra kassör (Lill) har hjälpt till med bokföring och erfarenhet i 

hantering av BAS-K register, deklaration och andra förehavanden kring ekonomin. En del tidigare 

kassörsuppgifter har också omfördelats bland styrelsens ledamöter. 



Ekonomin i klubben är fortsatt god även om saldot på transaktionskontot i Swedbank under hösten 

har hamnat så pass lågt att en överföring från sparkontot i SBAB har varit nödvändig för att klara 

vårens utgifter med besiktning av hamnanläggning och markhyra innan dess att vårens intäkter 

kommit klubben tillgodo. 

Det är möjligt att avgifterna för hamn och varvsplatser är för lågt satta om trenden är densamma 

fortsättningsvis. I nuläget föreslås dock att avgifterna lämnas oförändrade. 

 

Sekreterare 

Styrelsen har sedan förra årsmötet haft 10 protokollförda möten. Klubben har haft ett protokollfört 

föreningsmöte, nämligen halvårsmötet. Formulär har lagts till på hemsidan för att underlätta 

kommunikation med medlemmarna rörande köer, hamnplatser, vinterplatser, hyra av klubblokal 

mm. De återfinns under menyn ”Medlemssidor/Klubbens Formulär” på vår hemsida. Ändring av 

stadgarna som beslutades på årsmötet 2020 har införts och ändring i föreskrifter som beslutades på 

halvårsmötet 2020 har införts. Elavtal för vintern med 6 medlemmar har skrivits. Rutinbeskrivningar 

och poster i årshjulet har upprättats. 

 

Ansvarig nycklar/lås 

Har varit ganska lugnt år förutom några få fadäser t.ex. att en person som försökt öppna hänglåset 

vid vändplanen med fel nyckel och resultatet blev att den fastnade och förstörde låset som fick kapas 

med vinkelslip. Brandkår, ambulans och polis hade en utryckning där de letade efter en person i 

vattnet utanför våra bryggor vilket medförde att dom hann klippa hänglåset vid vändplanen innan en 

medlem kunde hjälpa till att öppna resterande lås ner till vattnet. 

Det är fortfarande många som inte har bytt ut sin gamla nyckel mot ny. 

  

LOVA-projektet 

Det treåriga LOVA-projektet avslutades i september -20. Under projektet har 69 båtar sanerats med 

avseende på gifthaltig bottenfärg. Saneringen har kostat båtägarna totalt 728 083 kr och 31 båtägare 

har sammanlagt lagt ner 891 arbetstimmar på saneringen. Övriga har anlitat extern hjälp. Vi har fått 

345 000 kr i bidrag från Länsstyrelsen och pengarna har fördelats till båtägarna utifrån båtarnas 

storlek. Hädanefter får ingen disponera hamnplats i klubben med mindre än att båten bevisligen är 

skrovren, dvs. den får inte vara målad med gifthaltig bottenfärg ovanpå en epoximålad plastbotten 

eller ett rent aluminiumskrov. Träbåtar är tillsvidare undantagna från kravet på sanering, däremot får 

de inte målas med ny gifthaltig bottenfärg. 

Miljö 

En container med skräp fylldes och forslades bort efter sjösättning och städdag. Efter torrsättning 

bedömdes inte skräpmängden vara så stor att någon container behövdes. Miljöförvaltningen har i 

februari 2021 skickat ett s.k. avslutsbrev på tillsynsärende dnr 2019-014720 som rörde klubben. Vi 



har fått 6 anmärkningar som kommer att hanteras. De rör bl.a. instruktioner på hemsidan rörande 

reparationer där spill eller miljöfarliga ämnen kan förekomma, att vi behöver skaffa absorbenter om 

det sker oljeutsläpp från våra båtar samt att ett nytt tillsynsärende ska inledas angående cisternen i 

miljöboden, 
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Hägersten den 

…………………………………………………………………………………………………………..
Tobias Edman Mikael Lichtenstein

…………………………………………………………………………………………………………..
Jonas Svanström Martin Forsberg

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………
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Inkomna skrivelser  

  

  



Förslag om nya utemöbler samt uppsnyggning av grillplatsen 

Jag undrar om klubben har råd att köpa några nya stolar och bord och kasta de gamla som ser 

mycket smutsiga och otrevliga ut ? Kanske ni har den gjort redan.  

Dessutom finns mycket onödiga grejer (vid vatten )där det finns skydd , som är väldigt tråkigt när 

man vill sitta där, äta och ha lite lugn stund. 

Med vänlig hälsning, 

Aghdas Yekta  

Båtplats nr 36 

 

 

Styrelsens kommentar 

Styrelsen tycker att det är bra med engagemang i vår gemensamma utemiljö välkomnar förslaget om 

att fräscha upp kring utebaden och grillplatsen vid hamnen. Vi anser inte att det egentligen är en 

fråga för årsmötet att besluta vad som skall köpas in utan föreslår istället att den arbetsgrupp som 

skall genomföra 100-årsfirandet av Örnsbergs båtklubb får med sig det här önskemålet som något 

som kan åtgärdas under sommaren. 

 

Styrelsen Örnsbergs båtklubb 

  



Förslag om nytt staket mot Instrumentvägen 
Jag anser att föreningen nu måste skaffa ett bättre och kraftigare staket mot Instrumentvägen till att 

börja med. Det är absolut ingen ide att lägga 100-tusentals kronor på nytt låssystem om man bara 

kan promenera rakt in med en avbitartång bredvid låset. 

T ex denna typ https://www.stangselbutiken.se/sv/kompletta-paket-Staelnaetspanel/stalnaetspanel-

komplett-50m-vfz-s-panel-tagg-50m-23306-5-6vfz.php 

38.000kr för 50 meter, då slipper vi allt detta helvete och kan få vara mer i fred. 

Denna typ av staket har min mammas båtklubb vid Karlslunds Marina, noll håltagningar på de år vi 

har varit med där 

Erik Björling 

 

Styrelsens kommentar 

Styrelsen uppskattar det engagemang som visas och ser positivt förslaget kring förbättrad säkerhet 

på varvsplan. Styrelsen föreslår dock att det innan beslut fattas i frågan skall tas in en offert för att få 

en uppskattning om vilka kostnader som det rör sig om och att detta återrapporteras inför nästa 

föreningsmöte då beslut kan fattas. 

Styrelsen Örnsbergs båtklubb 

  



Förslag om förbättrad belysning på varvsplanen 
Förslag har framförts om förbättrad belysning på varvsplan. 

 

Styrelsens kommentar. 

Även här vill styrelsen utvärdera olika alternativ samt ta in offerter innan beslut fattas. 

 

Styrelsen Örnsbergs båtklubb 
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5-årsplan 

  



Styrelsen har ingen färdig detaljerad 5-årsplan men tänker att följande behöver bli gjort: 

Renovera expeditionen 2022, 2023, 2024 se sårskilt förslag 

Renovera bryggor 2021 

Byta grind mot slipen. 2021-2024 beroende på hur kommunens arbeten påverkar oss. 

Byta staket 2021-2026 beroende på vad klubben mäktat med vad gäller större projekt. 

Dokumentera rutiner 2021-2026 
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ARVODEN OCH AVGIFTER  
 

Arvoden  

Avgift  Förändring  

Styrelsen föreslår följande arvoden för verksamhetsåret 2021.  2020  2021  

Arvoden för styrelsen och funktionärer utgår enligt följande  
1. Styrelsearvode 6 000 kr/styrelseledamot tillkommer soc. avg.  60 000 kr/år   
2. Funktionärer trivselkommitté/ ledamot    900 kr/år  
3. Revisorer och revisorssuppleant/ledamot   900 kr/år  
4. Hemsideansvarig/ledamot    900 kr/år  
5. Valberedningen/ledamot     900 kr/år  

Avgifter  

Medlemsavgifter  
Årsavgift      300 kr  
Inträdesavgift      550 kr  
Nyckeldeposition Första nyckeln    1 000 kr  
Ytterligare nycklar     300 kr  
Hamnavgifter Hamnavgift/meter    800 kr  
Hamnplatsköavgift     100 kr  

Uppläggningsavgifter  
Varvsavgift/kvm  (längd+1m) x (bredd+1m)   80 kr  
Vinterliggare/kvm  (längd+1m) x (bredd+1m)   80 kr  
Jolle/Kajak/Kanot/ plats och säsong    400 kr  
Förlängd uppläggning/dygn enl. föreskrifterna § 13.1.7   100 kr  
från 1 juni - 15 september.  

Avgifter  
Påminnelseavgift     100 kr  
Avgift för missad nattvakt     1 200 kr  
Avgift för missad arbetsplikt     1 200 kr  

El avgift  
El sommartid fast pris     300 kr  
Elpris till medlem som tecknar avtal. Verklig elkostnad + 25 öre per kWh.  

Kranlyft  
Kranlyft vid sjösättning/upptagning efterdebiteras.  
Krankostnaden delas lika mellan de båtägare som lyft båt med kran.  

Reservfond  
Till reservfonden skall 10% av årets vinst avsättas i enlighet med föreskrifterna. 



 

 

 

Örnsbergs Båtklubb årsmöte 2021 

Budget 

 



ÖRNSBERGS BÅTKLUBB
 

−
−

−

−
−
−

50 000 −
−

150 000
30 000 −

−
−
−
−

−
6 000 −
3 000 −

−
−
−
−

15 000 −
−

2 500 −
−

37 000 −
−

−
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9 000 − −
− − −

−

89 000 −

−

8 900

11 000 −
−

−

−

−
− − −
− − −

−582 − −
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Inval fullvärdiga medlemmar 

  



Medlemmar som kan bli fullvärdiga medlemmar om de kommer på 

årsmötet. 

1026 Marie Lann 
 

1128 Rickard Berg 
 

1129 Ulf Nordbeck 
 

1154 Fredrik Thor 
 

1175 Oleg Mouss 
 

1218 Johan Stormdal Starck 
 

1288 Gunnar Finér 
 

1345 Kristin Henningsson Silvennoinen 
 

1362 Lars Hansson 
 

1364 Kjell Jönsson 
 

1445 Ola Sjöberg 
 

1454 Sigrid Annette Hjerpe Färlin 
 

1467 Sara Saltin 
 

1470 Matthew Safapay 
 

1473 Hans Hellgren 
 

1474 Sebastian Johansson 
 

1478 Jacob Lindroos 
 

1480 Bengt Blomquist 
 

1488 Johan Alander 
 

1492 Lisa Sandegård 
 

1493 Per Ahlstrand 
 

1513 Torbjörn Johansson 
 

1518 Ingela Lennartsson Thörn 
 

1520 Barbara Grabowska 
 

1522 Erik Larsson 
 

1523 Charlotta Lann 
 

1530 Lars Svensson 
 

1532 Christin Rappe 
 

1537 Niklas Kjellberg 
 

1539 Ida Åsman 
 

1542 Johan Nordström 
 

1547 Marit Nilsson 
 

1548 Angelica Netje 
 



1562 Sofia Hallström 
 

1566 Henrik Magnusson 
 

1569 Jan Ruda 
 

1574 Elin Lagerström 
 

1586 Aghdas Khamseh Yekta 
 

1597 Monika Ask 
 

1611 Tomas Björndal 
 

1631 Semko Redzic 
 

1635 Johan Sellgren 
 

1641 Sarah Tempelmann 
  



Ombyggnad/underha ll verkstad och expedition 

Förstudie av Bengt Ennefors 

Bengt Ennefors har på styrelsens uppdrag utrett hur en ombyggnad av verkstad och expedition skulle 

kunna gå till samt vad det skulle kosta. 

Bakgrund 

Byggnaden ett snabbbygge från 1980-talet och är i behov av underhåll då det finns mögel och ruttna 

partier i tak och väggar. Expeditionen används idag mest som ett förvaringsutrymme och verkstaden 

är ganska trång. Den skulle kunna bli större och ett varmförråd för högtryckstvättar mm skulle kunna 

inrymmas när man ändå gör underhåll. 

Nuläge 

Enligt situationsplan daterad 95-11-03 är byggnaden 37 kvm med en takyta på 48 kvm. 

Dräneringen är obefintlig och grundförutsättningarna är undermåliga. Dock är takkonstruktionen 

någorlunda intakt liksom sjösidor. Konstruktionen har en uppenbar fuktproblematik. 

Föreslagna åtgärder 

Åtgärderna föreslås fördelas på 3 år med en årskostnad på ca 75.000:-/år exklusive moms. Tanken är 

att huset exteriört ser ut som innan men byggs om invändigt. 

 År 1 

Nytt yttertak – Kompletterande uppregling och täckning med råplan. Ytterst cellplast 35mm 

mellan reglar mot fuktvandring i isolerad konstruktion. Detta ger förutsättningar för fortsatta 

åtgärder. 

 

 År 2 

Inredning 1 – Totalombyggnad av verkstad till expedition. Ny bakvägg, nytt golv, omisolering 

inklusive markarbeten. 

 

 År 3 

Inredning 2 – Det som nu är expedition byggs om till verkstad och en del rustas till 

varmförråd för högtryckstvättar mm. Råplan i väggar och gjutet golv på cellplast. 

  



 

 



Ca 60 kvm

Servitutsområde



Ca 120 kvm


