
Kallelse till Årsmöte i Örnsbergs Båtklubb  
Torsdag 23 februari kl 19.00, i Hägerstensåsens medborgarhus, 

Riksdalervägen 2 – lokal ”Hasseln” 

 

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 2022 

8. Föredragning och godkännande av resultaträkningen för 2022 

9. Föredragning av revisionsberättelsen för 2022 

10. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen 

11. Propositioner och motioner 

12. Fastställande av avgifter och arvoden för 2023 

13. Fastställande av budget för verksamhetsåret 2023 

14. Val av styrelse 

15. Val av revisorer 

16. Val av övriga funktionärer 

17. Val av valberedning 

18. Inval av fullvärdiga medlemmar enligt stadgarna § 2.2.1.4 

19. Information om renovering av expedition och verkstad 

20. Traktorförsäljning via auktionsförfarande – kan om styrelsen gå vidare med 

försäljning?  

21. Om försäljningen går igenom behöver vi ju inte heller någon traktoransvarig 

22. Övriga frågor 

23. Mötets avslutande 
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Verksamhetsberättelse 

  



Verksamhetsberättelse för Örnsbergs båtklubb 2022 
 

Inledning 

Detta verksamhetsår har klubben i stort sett varit opåverkad av coronapandemin. 

Torrsättning och sjösättning har kunnat genomföras utan problem, och på klubbens 101-

årsdag genomfördes den jubileumsfest för 100-årsfirandet som skulle skett förra året. I år 

genomfördes även den traditionella navigationstävlingen med 13 deltagande ekipage, varav 

något avverkade någon av föregående års banor - men med resultatet att samtliga kom i mål 

och den traditionella kräftskivan därefter genomfördes med glatt humör. Klubbens 

medlemsantal har återigen ökat och vi är nu 480 medlemmar, varav ca 200 köar för 

hamnplats. Med anledning av detta beslutade halvårsmötet om intagningsstopp då 

kötiderna med en omsättning på fyra-åtta hamnplatser om året torde bli väldigt långa. 

Styrelsens funktionärer har under året varit: 

Ordförande: Mikael Lichtenstein 

Sekreterare: Anna Westerholm 

Kassör: Jonas Svanström 

Hamnkapten: Martin Forsberg 

Slipförman kranbåtar: Hans Sjöqvist 

Slipförman slipbåtar: Nina Strandell 

Varvsansvarig: Sebastian Johansson 

Miljöansvarig: Mikael Nordén 

Ansvarig nycklar/lås: Bengt Linder 

Adjungerad ekonomi: Tina Rappner Fusté 

 

Styrelsens arbete 

Stämningen i styrelsen har under året varit god, och styrelsearbetet har detta verksamhetsår 

gått bra. Vi har infört e-faktura och börjat använda Billecta för faktureringen, vilket 

underlättat det administrativa arbetet väsentligt. Dock har Svenska Båtunionen haft stora 

problem vid införandet av en ny version av BAS K, det administrativa system klubben 

använder. Detta har lett till en hel del merarbete och i skrivande stund ett 60-tal ärenden 

rörande fel och brister i systemet bara från vår klubb.  

Kommunen har provborrat i marken på varvsplanen för en eventuell dagvattenledning ut i 

Mälaren. Det betyder att kommunen har ett pågående projekt, och två i projektringsfas, som 

berör och kan beröra varvsplanen. Det är Stockholms Vatten och Avlopps (SVOA) anslutning 

till den stora avloppstunneln under oss som är pågående och sedan har vi ovan nämnda 

dagvattenledning, samt en eventuell vattenledning som kanske också ska gå över 

varvsplanen där småbåtarna står. Under året har vi även haft kontakter med 

bastuföreningen som ligger mot Vinterviken. För närvarande få de, mot betalning, ta el från 

ett trefasuttag på bryggområdet. 



Slipbasar 

På slipen har året flutit på bra. Sjösättning av slipbåtarna gick snabbt och utan problem. 

Under vårens städdag blev mycket gjort, och under sommaren klipptes buskar och gräs på 

varvsplanen. 

Upptagningen i höstas rullade på, med endast ett litet missöde med en båt då kulan på 

traktorn släppte, men ingen båt eller person blev skadad. Städdagen på hösten avslutades 

med sill och halvårsmöte. 

 

Hamnkapten 

För närvarande står drygt 198 medlemmar i kö för hamnplats, jämfört med 180 förra året. 

Inför säsongen 2022 blev åtta platser lediga och kunde tilldelas lyckliga nya 

hamnplatsinnehavare. 

Intresset för kajakplatser är fortsatt stort, och har stigit ordentligt. Vi har nu 44 medlemmar 

som köar för plats i kajakstället, jämfört med 28 förra våren och 17 året före.  

 

Nyckelansvarig 

Under det gångna året har 32 nyckelutlämningar gjorts, och 10 återlämningar av nycklar. 

Fortfarande väntar 30 nycklar på att bli utbytta, från det gamla systemet till det nya. För 

närvarande finns 421 nycklar utlämnade. 

I slutet av sommaren gjorde brandkåren en utryckning och hann klippa hänglåset till grinden 

vid vändplan innan en medlem kunde öppna resterande grindar ner till slipen. Låset på 

grinden närmast klubbhuset blev vandaliserat en sommarnatt och har efter det fått bytas ut. 

Låset till expeditionen gick sönder under hösten och har även det fått bytas. Runt juletid frös 

hänglåset till grinden vid vändplan, men efter låsspray och olja släppte frosten. 

 

Ekonomi 

Balansen mellan inkomster och löpande utgifter har under året i princip varit jämn. Klubben 

har gjort en liten förlust på de löpande kostnaderna, men det ser mer ut än vad det är då 

avskrivningar från bryggrenoveringen och en del äldre avskrivningar belastar resultatet. 

Stora utgifter utöver de vanliga har under året varit jubileumsfesten, som kostade klubben 

drygt 100 000 kronor, vilket tagits från för ändamålet fonderade medel- Därtill har byte av 

gångbro och flytkropp på vår egen brygga gjorts, vilket kostade ca 56 000 kronor. En 

felbetalning har även skett på 9062:50 i samband med att klubben skulle hyra containern på 

varvsplanen. Ett postgironummer hamnade i fältet för bankgironummet på Swedbanks 

Internetbank och istället för att varna ”hjälpte” Swedbank oss genom att flytta strecket 3 

steg åt vänster. Tyvärr var det bankgironumret till någon som verkligen inte vill bli nådd. Vi 



har på olika sätt försökt nå den eller de som har bankgironumret, gjort anmälan till 

Swedbank om misstagsbetalning och samtidigt bråkat med dem om deras hantering av 

postgironumret i Internetbanken. Swedbank är tyvärr ett av de företag som gömmer sig 

bakom en s.k. first line support som bara kan hantera de enklaste frågorna och det har varit 

väldigt svårt att få några vettiga besked i frågan. Nu kommer vi att anmäla det hela till 

bankens kundombudsman samt till polisen. 

Vi ser att el och avgifter för vatten och avlopp börjar stiga ordentligt. Då intäkterna bara nätt 

och jämnt balanserar de löpande utgifterna har vi inlett ett arbete för att se om det går att 

spara någonstans, men vi föreslår även en justering av flera avgifter, för att börja 

kompensera för den högre prisnivån i samhället i stort samt ökade energikostnader.  

För renoveringar och andra större utgifter har klubben ca 500 000 kronor på SBAB. 

 

Varvschef 

Under året har skamfilade plankor i klubbens egen brygga bytts ut och ett arbete med att 

olja bryggan har påbörjats. Samma brygga har även fått en ny gångbro samt en ny flytkropp. 

Efter kontakt med idrottsförvaltningen har två gångbroar bytts på kommunens brygga. En 

bår har under året troligen skadats p.g.a. av svall från Lux. En båt som kör pendeltrafik 

mellan Ekerö och Stadhuskajen. Vi har frågat kommunen om planer för vågbrytare men inte 

fått några konkreta svar. Dock sägs det att Lux ska bytas mot en bärplansbåt och blir det så 

kanske våra och andra båtklubbars problem med svsll upphör.  

Vårt samarbete med Distra-gymnasiet, vägg i vägg med oss, har lett till att vi fått nya 

dynlådor och skåp på grillplatsen. Efter att vind och insynsskydden vid grillplatsen blåste 

sönder förra året har ett arbete påbörjats för att få dit nya skydd. Om det går kommer vi att 

samarbeta med Distra-gymnasiet om detta. Ett renoveringsarbete har inletts för att 

renovera expeditionen som varit mögeldrabbad. Arbetet är tänkt att utföras i etapper med 

hjälp av arbetsplikter. Hittills är invändiga skivor och möglig isolering borttagen. Nästa etapp 

består i att räta upp huset och lägga utvändig väggpanel där det idag är plåt. Vi har lagat ett 

antal hål i våra stängsel men nya uppkommer snart igen. Vi har även fått kablar till en 

strålkastare på varvsplanen avklippta men lagat dem inom några dagar. Några inbrott i båtar 

har skett, men än så länge verkar inga motorer blivit stulna. Håller det till sjösättning har vi 

två år utan motorstölder. Vi har påbörjat arbete med förbättring av belysningsstyrning på 

östra bryggan. Styrelsen har begärt in offerter på att byta ut stängslet mot skolan, samt för 

målning fönster och fasad på klubbhuset.  

 

Sekreterare 

Styrelsen har sedan förra årsmötet haft sju protokollförda möten, samt ett protokollfört 

halvårsmöte. Handlingar inför halvårsmöte och årsmöte har upprättats. Förteckning över 

båtar som torrsatts och sjösatts har upprättats till stöd för slipförmännen. 



Miljö 

Klubben har under året uppdaterat punkten "Miljöfrågor" på hemsidan med vad som gäller 

för bottenfärger i klubben. Här finns gränsvärden angivna för tenn, zink och koppar. Ett 

arbete har även startats för att se om klubbfunktionärer kan gå SMBF's XRF. 

Mätförrättarutbildning och i sådana fall utföra mätningar på klubbens båtar med utrustning 

från SMBF. Diskussioner i styrelsen under 2022 har lett fram till att viss sopsortering kommer 

att ske under 2023. Under diskussion är icke-pantbara tomglas (plastflaskor, glasflaskor och 

burkar), samt plastmaterial. Pantflaskor räknar vi med att alla tar med sig och pantar. 

 

 



 

 

 

Örnsbergs Båtklubb årsmöte 2023 

Ekonomi 

 



Ekonomikommentar 
I och med inflationen i vårt samhälle och prisökningar på energi och annat börjar vår ekonomi att bli 

något ansträngd och styrelsen har därför beslutat föreslå höjningar av en del avgifter inför 2023. Den 

kan tyckas att 600 000:- kronor på banken är mycket pengar men då ska man komma ihåg att en hel 

del av detta är bundet och att klubben föresatt sig att åtgärda byggnader och eventuellt en del av 

staketet under de kommande åren. Bundna medel uppgår till runt 460 000:- och utgörs av 

nyckeldepositioner på ca 280 000:-, reservfond på ca 130 000:-, festsparfond på ca 30 000:- samt 

Bagarns Fond på ca 20 000:-. Kvar i spargrisen blir då bara 140 000:- som ska täcka oförutsedda 

utgifter och en del av renoveringarna. Med styrelsens förslagna avgiftshöjningar ökar vi våra intäkter 

ned ca 70 000:- samtidigt försvinner intäkter från inträdesavgiften så länge vi har intagningsstopp. 

Men att ta in fler medlemmar när vi har ca 200 stycken som köar för hamnplats är inte heller vettigt. 

Under året kommer vi att försöka se över våra utgifter mer. Både el och sophämtning har ökat 

drastiskt och vi ska se om det går att minska eller i vart fall inte öka dessa kostnader.  

 

Som syns av diagramen nedan och på nästa sida har faktiskt elförbrukningen under 2022 minskat. 

Minskningen är ca 25 %. 46 655 kWh 2021 mot 34 890 kWh 2022. Alltså en minskning med närmare 

12 000 kWh. Men p.g.a. av ökade energipriser har den totala elkostnaden ändå ökat med ca 36 %. 

Från ca 82 000:- 2021 till närmare 113 000:- 2022. På det nedre diagrammet syns att 

energiförbrukningen verkar följa temperaturkurvan ganska väl men det är ungefär samma kurva för 

mängden mörker. D.v.s. den tid våra strålkastare på varvsplanen varit tända. Den största 

energisänkande åtgärden vi utförde under 2022 var att byta lamporna på varvsplanen till LED-

lampor. Bytet av lampor kostade ca 45 000:-. Om vi hade haft samma förbrukning som 2021 hade vår 

elkostnad för 2022 varit ca 38 000:- högre. Så det ser ut som om ungefär 80 % av investeringen betalt 

sig på 1 år.  
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3011 Medlemsintäkter
3012 Hamnintäkter
3013 Varvsintäker
3014 Inträdesintäkter
3015 Arbetspliktsintäkter
3016 Nattvaksintäkter
3017 Elintäker
3018 Hamnplatsköintäker
3019 Kranintäker
3111 Hyra klubbstugan
3190 Övriga intäkter
3540 Faktureringsavgifter
3740 Öres- och kronutjämning

4010 Hamnhyra
4020 Markhyra
4030 Kranhyra

5020 Elavgifter
5040 Vatten o avlopp
5060 Städning & renhållning
5070 Underhåll hamnområdet
5080 Underhåll varvsområdet
5090 Underhåll klubbhusen
5220 Hyra inventarier o verktyg
5410 Förbrukningsinventarier
5420 Dataprogram / tillbehör
5460 Förbrukningsmateriel
5480 Arbetskläder och skyddsmaterial
5490 Övriga förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial
5500 Reparation/Underhåll inventarier
5650 Traktorkostnader
6071 Repr/ Årsmöte / Tävling/Fest
6072 Representation Uppvaktnings
6110 Kontorsmaterial
6150 Trycksaker
6211 Telefon
6230 Datakommunikation
6250 Porto
6310 Försäkringar
6380 Förluster på övriga kortfristiga fordringar
6551 Bokföringstjänster
6570 Bankkostnader
6910 Licensavgifter nycklar
6950 Tillsynsavgifter myndigheter
6980 Föreningsavgifter
6990 Diverse kostnader

Räkenskapsår: 2022-01-01 - 2022-12-31 
 
Avser perioden: 2022-01-01 - 2022-12-31 
Period fg år: 2021-01-01 - 2021-12-31

  
 

Perioden Ackumulerat
Period

 fg år
 
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning

133 800,00 133 800,00 121 800,00
330 120,00 330 120,00 327 208,00
237 352,00 237 352,00 240 269,00
34 650,00 34 650,00 34 100,00

0,00 0,00 1 200,00
2 400,00 2 400,00 2 400,00

18 497,00 18 497,00 16 919,00
21 200,00 21 200,00 18 200,00

119 638,00 119 638,00 124 575,00
9 350,00 9 350,00 10 100,00

22 918,00 22 918,00 8 560,00
-600,00 -600,00 6 100,00

0,00 0,00 1,40
929 325,00 929 325,00 911 432,40

Summa rörelsens intäkter 929 325,00 929 325,00 911 432,40

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter

-156 788,00 -156 788,00 -156 688,00
-60 256,00 -60 256,00 -61 204,00

-119 651,88 -119 651,88 -124 603,00
-336 695,88 -336 695,88 -342 495,00

Övriga externa kostnader
-112 763,00 -112 763,00 -82 344,00
-25 350,00 -25 350,00 -26 006,00
-43 385,20 -43 385,20 -26 254,00
-27 659,68 -27 659,68 -60 553,40
-12 323,00 -12 323,00 -4 333,45
-15 893,95 -15 893,95 -2 013,40
-18 125,00 -18 125,00 -29 000,00
-14 440,00 -14 440,00 -32 342,90

0,00 0,00 -1 509,00
-1 073,25 -1 073,25 -6 544,60
-1 776,00 -1 776,00 0,00
-2 172,70 -2 172,70 0,00
-8 786,00 -8 786,00 -683,00

-29 240,00 -29 240,00 0,00
-20 283,50 -20 283,50 -2 250,01
-4 329,00 -4 329,00 -6 894,00

-39,80 -39,80 -127,00
0,00 0,00 -16 625,00

-6 567,00 -6 567,00 -6 900,00
-9 503,00 -9 503,00 -10 254,84

-897,00 -897,00 -467,00
-8 927,00 -8 927,00 -17 567,00
-4 413,00 -4 413,00 0,00

-25 891,00 -25 891,00 -24 388,00
-2 219,50 -2 219,50 -1 382,00
-2 186,00 -2 186,00 -2 055,00
-3 780,00 -3 780,00 -3 690,00

-44 298,00 -44 298,00 -41 466,00
-10 444,55 -10 444,55 -16 268,09
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Perioden Ackumulerat
Period

 fg år

7010 Arvoden
7210 Löner
7510 Arbetsgivaravgift

7821 Avskrivn på el-anläggningen
7824 Avskrivn på brygganläggning
7830 Avskrivn Inventarier o verktyg

8310 Ränteintäkter

8423 Räntekostnader för skatter och avgifter

8820 Avsättning till festfond

8999 Redovisat resultat

-456 766,13 -456 766,13 -421 917,69

Personalkostnader
-12 600,00 -12 600,00 -9 900,00
-54 000,00 -54 000,00 -54 000,00
-16 966,00 -16 966,00 -16 965,00
-83 566,00 -83 566,00 -80 865,00

Av/nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar
-9 125,00 -9 125,00 0,00

-67 359,00 -67 359,00 0,00
-5 700,00 -5 700,00 -75 184,00

-82 184,00 -82 184,00 -75 184,00

Summa rörelsens kostnader -959 212,01 -959 212,01 -920 461,69

Rörelseresultat -29 887,01 -29 887,01 -9 029,29

Finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter

4 022,24 4 022,24 2 391,98
 

Räntekostnader och liknande resultatposter
0,00 0,00 -1 715,00

 
Resultat efter finansiella poster -25 864,77 -25 864,77 -8 352,31

Bokslutsdispositioner
-10 000,00 -10 000,00 -10 000,00

 
Resultat före skatt -35 864,77 -35 864,77 -18 352,31

BERÄKNAT RESULTAT -35 864,77 -35 864,77 -18 352,31

Årets bokförda resultat
-35 864,77 -35 864,77 -18 352,31
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8.
9.

10.

1. Elavgifterna har stigit kraftigt under året.
2. Sophämtningen betalar vi mer för. Vi ska undersöka vad som hänt.
3. Bl.a. byte av brädor i klubben brygga och inoljning av delar av den.
4. Renovering/ombyggnad av expeditionen.
5. Hyra av container under expeditionens ombyggnad.
6. Bl.a. underhåll av motorsågar och röjsåg.
7. Vår avgift till SMBF (Saltsjö Mälarens Båtförbund).
8. Avskrivning efter byte till ledlampor på varvsplanen.
9. Avskrivning efter byte av förtöjningar på klubbens brygga.
10. Sista avskrivningen på motor till klubbekan.



1130 Elanläggning
1139 Ack avskr på elanläggning
1150 Brygganläggningar
1159 Ack avskr på bygganläggningar

1220 Inventarier och verktyg
1229 Ack avskr på inventarier o verktyg

1510 Medlemsfordringar

1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)
1680 Andra kortfristiga fordringar

1790 Övr förutbet kostn & Uppl intäkter

1910 Kassa
1916 Kassa Varvchef
1930 Bankkonto Swedbank
1942 Sparkonto SBAB 9252 401 757-5

Räkenskapsår: 2022-01-01 - 2022-12-31 
 
Avser perioden: 2022-01-01 - 2022-12-31 
Period fg år: 2021-01-01 - 2021-12-31

  
 
 

Vid
 periodens
 början Förändring

Vid
 periodens
 slut

Periodslut
 fg år

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark

532 831,00 0,00 532 831,00 532 831,00
-496 331,00 -9 125,00 -505 456,00 -496 331,00
474 270,00 35 000,00 509 270,00 474 270,00

-232 834,00 -67 359,00 -300 193,00 -232 834,00
277 936,00 -41 484,00 236 452,00 277 936,00

Inventarier, verktyg och installationer
189 682,00 0,00 189 682,00 189 682,00

-183 982,00 -5 700,00 -189 682,00 -183 982,00
5 700,00 -5 700,00 0,00 5 700,00

Summa materiella anläggningstillgångar 283,636.00 -47,184.00 236,452.00 283,636.00

Summa anläggningstillgångar 283 636,00 -47 184,00 236 452,00 283 636,00

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar

7 252,00 -2 052,00 5 200,00 7 252,00
 
Övriga fordringar

0,00 0,80 0,80 0,00
4 500,00 0,00 4 500,00 4 500,00
4 500,00 0,80 4 500,80 4 500,00

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
54 261,00 -54 261,00 0,00 54 261,00

 
Summa kortfristiga fordringar 66,013.00 -56,312.20 9,700.80 66,013.00

Övriga omsättningstillgångar
Kassa och bank

344,00 10,00 354,00 344,00
0,00 3 677,80 3 677,80 0,00

76 970,59 822,69 77 793,28 76 970,59
613 143,70 -95 977,76 517 165,94 613 143,70
690 458,29 -91 467,27 598 991,02 690 458,29

Summa övriga omsättningstillgångar 690,458.29 -91,467.27 598,991.02 690,458.29

Summa omsättningstillgångar 756 471,29 -147 779,47 608 691,82 756 471,29

SUMMA TILLGÅNGAR 1 040 107,29 -194 963,47 845 143,82 1 040 107,29

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Preliminär balansräkning
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Vid
 periodens
 början Förändring

Vid
 periodens
 slut

Periodslut
 fg år

2011 Balanserad vinst eller förlust
2012 Reservfond
2018 Vinst/Förlust från föreg år

2019 Redovisat resultat

2110 Bagarnsfond

2210 Festsparfond

2350 Skulder Nyckeldepositioner

2420 Förskott från medlemmar

2510 Skatteskuld

2499 Andra övriga kortfristiga skulder

2990 Övriga uppl kostn & förutbet intäkt

Insättningar el uttag under året
-367 785,01 -125 412,59 -493 197,60 -367 785,01
-128 900,00 0,00 -128 900,00 -128 900,00
-125 412,59 143 764,90 18 352,31 -125 412,59
-622 097,60 18 352,31 -603 745,29 -622 097,60

Årets resultat
18 352,31 17 512,46 35 864,77 18 352,31

 
Summa eget kapital -603 745,29 35 864,77 -567 880,52 -603 745,29

Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder

-52 310,00 29 568,70 -22 741,30 -52 310,00
 
Summa obeskattade reserver -52 310,00 29 568,70 -22 741,30 -52 310,00

Avsättningar
Avsättningar till pensioner och liknande förpliktelser

-120 807,00 91 406,00 -29 401,00 -120 807,00
 
Summa avsättningar -120 807,00 91 406,00 -29 401,00 -120 807,00

Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut

-260 300,00 -18 900,00 -279 200,00 -260 300,00
 
Summa långfristiga skulder -260 300,00 -18 900,00 -279 200,00 -260 300,00

Kortfristiga skulder
Förskott från kunder

0,00 1 618,00 1 618,00 0,00
 
Skatteskulder

0,00 -1 800,00 -1 800,00 0,00
 
Övriga skulder

-2 945,00 2 945,00 0,00 -2 945,00
 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

0,00 54 261,00 54 261,00 0,00
 
Summa kortfristiga skulder -2 945,00 57 024,00 54 079,00 -2 945,00

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER -1 040 107,29 194 963,47 -845 143,82 -1 040 107,29

BERÄKNAT RESULTAT 0,00 0,00 0,00 0,00

Preliminär balansräkning
ÖRNSBERGS BÅTKLUBB 
802003-9445

Utskrivet av Mikael Lichtenstein 2023-02-09 02:10:05 Visma eEkonomi
Sida 2 av 2
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Örnsbergs Båtklubb årsmöte 2023 

Inkomna skrivelser  

  

 



Motioner till ÖBKs årsmöte 2023 

 

 

 

 

A. Nattvaktsplikt för medlemmar i hamnplatskön: 

Förslag att:  

- medlemmar i hamnplatskön ska kunna bokas in på nattvaktslistan.  

Tilldelning sker från "köplats 1" och bakåt i kön i ett sådant antal att båtplatsinnehavare endast 
får två nattvakter per säsong. En köande nattvakt paras alltid ihop med en nattvakt med 
båtplats.  

Fördelar:  

1) Nattvaktstrycket på båtplatsinnehavare skulle minska.  

2) Köande som närmar sig en egen båtplats skulle få ett starkare band med klubben då 
nattvaktstjänst genomförs.  

3) Nattvaktsplikt skulle göra det mindre attraktivt att stå i båtplatskö utan omedelbar avsikt 
att verkligen ha båt i ÖBK. 

Vid ett eventuellt bifall på årsmötet äger styrelsen rätt att justera motionen så att det blir 
genomförbart på ett rimligt, stadgeenligt och lagenligt sätt. 

 

Per Boström, medlem 1534 

 

Styrelsens kommentar: 

Liggande förslag skulle kräva en omfattande administration och innebära en tung 
arbetsbörda för styrelsen. Förslaget är dock intressant.  

Styrelsen föreslår att motionen i sin nuvarande formulering avslås.  

Styrelsen föreslår att motionen återemitteras till motionären att föreslå konkreta 
stadgeändringar att behandlas vid nästa föreningsmöte. 

 

Styrelsen Örnsbergs Båtklubb 

 

  



B. Parmedlemskap: 

Förslag att:  

- införa parmedlemskap.  

En medlem med båtplats ska kunna registrera ytterligare en (1) person som parmedlem. 
Parmedlemmen måste vara huvudmedlemmens make, maka, registrerad partner eller sambo 
samt aktivt dela båt och klubbliv i ÖBK med huvudmedlemmen. Parmedlemmen får rätt att 
ansöka om ett övertagande av huvudmedlemmens båtplats. Ett eventuellt övertagande av 
båtplats ska följa en process med ansökan och prövning av legitimitet. Missbruk medför förlust 
av båtplatsen.   

Fördelar:  

1) Vid skilsmässa, separation, ålderdom, knackig hälsa, dödsfall, etc underlättas möjligheten till 
båtlivskontinuitet inom familjen.  

2) Parmedlemmen får en jämställande statushöjning såsom parmedlem snarare än medföljande 
gäst. 

Vid ett eventuellt bifall på årsmötet äger styrelsen rätt att justera motionen så att det blir 
genomförbart på ett rimligt, stadgeenligt och lagenligt sätt. 

 

Per Boström, medlem 1534 

 

Styrelsens kommentar: 

ÖBKs föreskrifter medger att hamnplats kan övertas av make/maka/sambo 
registrerad/partner. 

Styrelsen föreslår att motionen avslås.  

 

Styrelsen Örnsbergs Båtklubb 

 

  



C. Begränsning av tillträde till klubbens lokaler och områden: 

Förslag att:  

- införa en trappstegsmodell för tillträde (i praktiken nyckel) till klubbens lokaler och 
områden. 

i. Framtida medlemmar: Initialt ingen nyckel. 

ii. Nuvarande medlemmar som varken är köande, båtplatsinnehavare, 
kajakplatsinnehavare eller ”veteraner” (tex f.d. båtplatsinnehavare och 
hedersmedlemmar): Inget tillträde. 

iii. Medlemmar köande för båtplats utan rimlig chans till båtplats inom 2 år: Inget 
tillträde. 

iv. Medlemmar köande för båtplats med chans till båtplats inom 2 år: Tillträde till 
hamnområdet och klubbhuset. 

v. Båtplatsinnehavare, ”veteraner” (tex f.d. båtplatsinnehavare och hedersmedlemmar) 
och kajakplatsinnehavare: Tillträde enligt dagens modell. 

Fördelar:  

1) Förslaget skulle minska antalet aktiva nycklar i omlopp och därmed risken att obehöriga tar 
sig in.  

2) Tillträdesbegränsning är i linje med § 1 ”Ändamål” i Stadgar för Örnsbergs Båtklubb som 
talar om att ”främja båtlivet” snarare än att tillhandahålla fritidsområde och badplats.  

3) Ett begränsat tillträde skulle göra det mindre attraktivt att vara medlem utan egentlig avsikt 
att ha båt i ÖBK.  

4) En trappstegsmodell skulle sannolikt göra införandet av tillträdesbegränsningar acceptabel ur 
stadens perspektiv. 

Vid ett eventuellt bifall på årsmötet äger styrelsen rätt att justera motionen så att det blir 
genomförbart på ett rimligt, stadgeenligt och lagenligt sätt. 

 

Per Boström, medlem 1534 

 

Styrelsens kommentar: 

Förslaget skulle kräva en omfattande administration. Styrelsen vill därför avvakta 
utvärdering av effekten av det tillfälliga köstoppet. Förslaget är dock intressant. 

Styrelsen föreslår att motionen återemitteras till motionären att föreslå konkreta 
stadgeändringar. 

 

Styrelsen Örnsbergs Båtklubb 

 

  



D. Arbetsplikt för medlemmar i hamnplatskön: 

Förslag att:  

- medlemmar i hamnplatskö ska ha arbetsplikt och att de vid behov av extra arbetskraft 
ska kunna kallas in.  

Huvudspåret förblir dock att arbetsplikten fördelas som idag då det för närvarande inte råder 
någon brist på arbetskraft.  

Fördelar:  

1) Stärkt band till klubben för de som får förmånen att genomföra arbetsplikt.  

2) Arbetsplikt, även om den inte utnyttjas, skulle göra det mindre attraktivt att stå i 
båtplatskö utan omedelbar avsikt att verkligen ha båt i ÖBK. 

Vid ett eventuellt bifall på årsmötet äger styrelsen rätt att justera motionen så att det blir 
genomförbart på ett rimligt, stadgeenligt och lagenligt sätt. 

 

Per Boström, medlem 1534 

 

Styrelsens kommentar: 

Förslaget skulle kräva en omfattande administration. Därtill ser styrelsen inte behov av 
ytterligare arbetskraft vid städdagarna. Det kan dock inte uteslutas att behov kan komma att 
uppstå på sikt. 

Styrelsen föreslår att förslaget återemitteras till motionären att föreslå konkreta 
stadgeändringar. 

 

Styrelsen Örnsbergs Båtklubb 

 

  



E. Arbetsplikt även för medlemmar utan båtplats och utanför hamnplatskön 
(denna motion är inte aktuellt om motion ”C” skulle få bifall vid årsmötet eftersom arbetsplikt i någon mån 

förutsätter tillträde): 

Förslag att:  

- även medlemmar utan båtplats och utanför hamnplatskön ska ha arbetsplikt.  

Vid behov av extra arbetskraft ska alla medlemmar kunna komma ifråga. Huvudspåret förblir 
dock att arbetsplikten fördelas som idag då det för närvarande inte råder någon brist på 
arbetskraft.  

Fördelar:  

1) Stärkt band till klubben för de som får förmånen att genomföra arbetsplikt.  

2) Arbetsplikt, även om den inte utnyttjas, skulle göra det mindre attraktivt att vara medlem 
utan avsikt att ha båt i ÖBK. 

Vid ett eventuellt bifall på årsmötet äger styrelsen rätt att justera motionen så att det blir 
genomförbart på ett rimligt, stadgeenligt och lagenligt sätt. 

 

Per Boström, medlem 1534 

 

Styrelsens kommentar: 

Förslaget skulle kräva en omfattande administration. Styrelsen vill avvakta utvärdering av 
effekten av det tillfälliga köstoppet.  

Styrelsen föreslår att förslaget återemitteras till motionären att föreslå konkreta 
stadgeändringar. 

 

Styrelsen Örnsbergs Båtklubb 
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ARVODEN OCH AVGIFTER  
 

Arvoden  
 Förändring  

Styrelsen föreslår följande arvoden för verksamhetsåret 2023  2022 2023 

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  
6. Traktoransvarig    900 kr/år 

Avgifter  

Medlemsavgifter  
Årsavgift      300 kr  400 kr 
Inträdesavgift      550 kr  
Nyckeldeposition - första nyckeln    1 000 kr  
Ytterligare nycklar     300 kr  
Hamnavgifter Hamnavgift/meter    800 kr  850 kr 
Hamnplatsköavgift     100 kr  150 kr 

Uppläggningsavgifter  
Varvsavgift/kvm  (längd+1m) x (bredd+1m)   80 kr 100 kr  
Vinterliggare/kvm  (längd+1m) x (bredd+1m)   80 kr  100 kr 
Jolle/Kajak/Kanot/ plats och säsong    400 kr 450 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/månad   300 kr  500 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. 

 

+++ 
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Budget 2023

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning Utfall 2022 Budget 2023

3011 Medlemsintäkter 133 800,00 178 400 Inbegriper höjning till 400:-/år

3012 Hamnintäkter 330 120,00 358 135 Inbegriper höjning av bas till 850:-

3013 Varvsintäker 237 352,00 240 000 Inbegriper höjning av bas till 100:-

3014 Inträdesintäkter 34 650,00 0

3015 Arbetspliktsintäkter 0 1 200

3016 Nattvaksintäkter 2 400,00 2 400

3017 Elintäker 18 497,00 37 000 Inbegriper elstöd ca 19 000:-

3018 Hamnplatsköintäker 21 200,00 29 700 Inbegriper höjning till 150:-/år

3019 Kranintäker 119 638,00 120 000

3111 Hyra klubbstugan 9 350,00 9 500

3190 Övriga intäkter 22 918,00 8 000

3540 Faktureringsavgifter −600 0

3740 Öres- och kronutjämning 0 0

929 325,00 984 335,00

Summa rörelsens intäkter 929 325,00 984 335,00

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter

4010 Hamnhyra -157 088,00 -160 000

4020 Markhyra -59 956,00 -60 000

4030 Kranhyra -119 651,88 -120 000

-336 695,88 -340 000,00

Övriga externa kostnader

5020 Elavgifter -112 763,00 -115 000

5040 Vatten o avlopp -25 350,00 -26 000

5060 Städning & renhållning -43 385,20 -45 000 Ska undersökas

5070 Underhåll hamnområdet -27 659,68 -20 000 Oljning av klubbbrygga

5080 Underhåll varvsområdet -12 323,00 -50 000 Staket mot Instrumentvägen

5090 Underhåll klubbhusen -15 893,95 -50 000 Renovering/ombyggnad expedition

5220 Hyra inventarier o verktyg -18 125,00 0

5410 Förbrukningsinventarier -14 440,00 -15 000

5420 Dataprogram / tillbehör 0 -4 000 Visma Bokföringsprogram

5460 Förbrukningsmateriel -1 073,25 -4 000

5480 Arbetskläder och skyddsmaterial -1 776,00 -2 000

5490 Övriga förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial -2 172,70 -3 000

5500 Reparation/Underhåll inventarier -8 786,00 -4 000

5650 Traktorkostnader -29 240,00 -30 000

6071 Repr/ Årsmöte / Tävling/Fest -20 283,50 -21 000

6072 Representation Uppvaktnings -4 329,00 -5 000

6110 Kontorsmaterial −39,8 −200

6150 Trycksaker 0 -1 000

6211 Telefon -6 567,00 0 Telefon borttagen

6230 Datakommunikation -9 503,00 -10 000

6250 Porto −897 -1 000

6310 Försäkringar -8 927,00 -9 000

6380 Förluster på övriga kortfristiga fordringar -4 413,00 0

6551 Bokföringstjänster -25 891,00 0 Vi tar hem bokföringen

6570 Bankkostnader -2 219,50 -2 400

6910 Licensavgifter nycklar -2 186,00 -2 300



6950 Tillsynsavgifter myndigheter -3 780,00 -3 900

6980 Föreningsavgifter -44 298,00 -53 000 SMBF höjer till 111:-/medlem/år

6990 Diverse kostnader -10 444,55 -10 000

-456 766,13 -486 800,00

Personalkostnader

7010 Arvoden -12 000,00 -12 000,00

7210 Löner -54 000,00 -54 000,00

7510 Arbetsgivaravgift -16 966,00 -16 966,00

-82 966,00 -82 966,00

Av/nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

7821 Avskrivn på el-anläggningen -9 125,00 −9125

7824 Avskrivn på brygganläggning -67 359,00 −67359

7830 Avskrivn Inventarier o verktyg -5 700,00 0

Summa rörelsens kostnader -82 184,00 -76 484,00

Rörelseresultat -29 287,01 -1 915,00

Finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resultatposter

8310 Ränteintäkter 4 022,24 4000

Räntekostnader och liknande resultatposter

8423 Räntekostnader för skatter och avgifter

Resultat efter finansiella poster -25 264,77 2 085,00

Bokslutsdispositioner

8820 Avsättning till festfond -10 000,00 0

Resultat före skatt -35 264,77 2 085,00

BERÄKNAT RESULTAT -35 264,77 2 085,00

Årets bokförda resultat -35 264,77 2 085,00

8999 Redovisat resultat -35 264,77 2 085,00
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Valberedningens förslag 

 

Valberedningen har under året bestått av 

Göran Andersson (sammankallande), Tina Rappner Fusté och Jonny Nadérus 

 

  



Styrelse    

Nyval 2 år    

Kassör Tina Rappner Fusté  
    

Omval 2 år    

Varvschef Sebastian Johansson  

Slipförman slipbåtar Nina Strandell  

Hamnkapten Martin Forsberg  

    

Förordnandet går ut 2024 (sitter kvar ett år till)   Invald 

Ordförande Mikael Lichtenstein 2022 

Sekreterare Anna Westerholm 2022 

Slipförman kranbåtar Hans Sjökvist 2022 

    

Revisorer    

Nyval 2 år    

Revisor Erik Björling  

    

Omval 1 år    

Revisor Roland Bergkvist  

    

Nyval 1 år    

Revisorssuppleant Habib  Golzadeh  

    

Omval 1 år    

Revisorssuppleant Johan Pettersson  

    

Övriga funktionärer     

Nyval 1 år    

Klubb- och trivselfunktionär, sammankallande Anette Pettersson Kühnreich  

Klubb- och trivselfunktionär Paulina Dahlberg  

    

Omval 1 år    

Klubb- och trivselfunktionär Berit Persson  

    

Nyval 1 år    

Tävlingsledare    

    

Omval 1 år    

Traktoransvarig Urban Trued  

   

Valberedning Föreslås av årsmötet  
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Inval fullvärdiga medlemmar 

  



Medlemmar som kan bli fullvärdiga medlemmar om de kommer på 

årsmötet. 
1026 Lann Marie 
1128 Berg Rickard 
1129 Nordbeck Ulf 
1139 Svensson Isak 
1154 Thor Fredrik 
1175 Mouss Oleg 
1218 Stormdal Starck Johan 
1288 Finér Gunnar 
1305 Persson Berit 
1345 Henningsson Silvennoinen Kristin 
1362 Hansson Lars 
1445 Sjöberg Ola 
1454 Hjerpe Färlin Sigrid Annette 
1467 Saltin Sara 
1470 Safapay Matthew 
1478 Lindroos Jacob 
1480 Blomquist Bengt 
1488 Alander Johan 
1492 Sandegård Lisa 
1493 Ahlstrand Per 
1513 Johansson Torbjörn 
1518 Lennartsson Thörn Ingela 
1520 Grabowska Barbara 
1522 Larsson Erik 
1523 Lann Charlotta 
1530 Svensson Lars 
1532 Rappe Christin 
1537 Kjellberg Niklas 
1539 Åsman Ida 
1547 Nilsson Marit 
1548 Netje Angelica 
1562 Hallström Sofia 
1578 Holmsten Gustaf 
1583 Eklund Johan 
1586 Khamseh Yekta Aghdas 
1597 Ask Monika 
1603 Skedebäck Helene 
1611 Björndal Tomas 
1623 Samuelsson Jeanette 
1625 Löf Joakim 
1635 Sellgren Johan 
1636 Midtsian Rita 
1639 Sundin Jörgen 
1641 Tempelmann Sarah 
1645 Nikkinen Leif 
1666 Kalijärvi Kurt 
1670 Sköldhammar Monica 
1676 Sannes Lande Maria 
1696 Strand Jakob 
1701 Klingvall Lena 
1702 Sandberg Rebecca 
1708 Löv Cecilia 
1713 Persson Siri  

 


