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Protokoll från årsmöte i Saltsjöbadens Båtklubb 21 februari 2021 genomförd genom digital och ordinarie poströstning
1.

Årsmötets öppnande
Årets digitala möte öppnades av Roy Blom via kallelsen som skickades ut den 28 januari 2021.
Kallelsen skickades ut via email samt i pappersform till de medlemmar som inte har email
adress.

2.

Val av ordförande för mötet
Till ordförande för mötet valdes Sten Brattberg
Röstfördelning 421 JA, 13 avstod

3.

Val av sekreterare för mötet
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Till sekreterare för mötet valdes Marie van der Linden
Röstfördelning 424 JA, 10 avstod
4.

Justering av röstlängden
434 röstberättigade medlemmar deltog i röstningen.

5.

Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare
Till justeringspersoner och rösträknare valdes Erik Turesson och Thomas Ronnhammar
Röstfördelning 422 JA, 12 avstod

6.

Fråga om årsmötet behörigen sammankallats
Frågan besvarades med JA.
Röstfördelning 423 JA, 10 avstod, 1 nej

7.

Verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för verksamhetsår 2020.
Verksamhetsberättelsen, skriven av ordförande Roy Blom och förvaltningsberättelsen, skriven av
ekonomiansvarige Lennart Huledal, distribuerades via en länk i kallelsen som skickades ut den 28
januari 2021.
Även revisionsberättelsen från 22 januari 2021, signerad av Otto Handberg och Jan Ellström
bifogades kallelsen.
Årsmötet godkände förvaltningsberättelsen och bekräftade delgivning av revisionsberättelsen
för verksamhetsåret 2020.
Röstfördelning 390 JA, 43 avstod, 1 nej

8.

Fråga om fastställande av balansräkning samt om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet fastställde balansräkningen
Röstfördelning 395 JA, 38 avstod, 1 nej
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet
Röstfördelning 407 JA, 25 avstod, 2 nej

9.

Beslut angående disposition av resultatet enligt den fastställda balansräkningen
Årsmötet beslöt att till förfogade stående vinstmedel, 2 903 863 SEK
balanseras i ny räkning enligt styrelsens förslag.
Röstfördelning 404 JA, 28 avstod, 2nej
I frågeformuläret stod det ”årets resultat”, en felskrivning.

10. Verksamhetsplan för år 2021
Verksamhetsplanen skriven av ordförande Roy Blom, distribuerades via en länk i kallelsen som
skickades ut den 28 januari 2021. En notering i relation till investering av traktor gjordes av
styrelsen via diskussionsforumet: ”Styrelsen har tidigare lagt med förslaget om inköp av traktor i
verksamhetsplanen och även i år tagit höjd för den i budgeten, främst för att kunna jobba vidare
med projektet. Styrelsen har för avsikt att återkomma till medlemmarna innan det slutliga
beslutet om investeringen.”
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Verksamhetsplanen för 2021 bifölls.
Röstfördelning 399 JA, 34 avstod, 1 nej

11. Propositioner från styrelsen
Återkommande propositioner från årsmötet 2020:
1.

Stadgeändring §9 Beslut och val – fullmakter i våra stadgar står inget om röstning med
fullmakter. Därför föreslår styrelsen årsstämman att bifalla följande lydelse som tillägg under
§9: ”Röstning med fullmakt är tillåtet. En medlem kan företräda endast en annan medlem
genom fullmakt.”
Förslaget bifölls av årsmötet.
Röstfördelning 402 JA, 30 avstod, 2 nej

Nya Propositioner för i år:
1.

Ordningsregler Hamnen, ny punkt 8 – Klargörande för skiftet mellan sommar och vinterperiod
– styrelsen önskar införa en ny punkt 8: ”Skifte mellan sommar- & vinterperiod i klubben sker
15 april och 15 november. Det innebär att de som ligger vid vinterbrygga ska ha lämnat platsen
den 15 april, och de som ligger kvar efter den 15 november betraktas som vinterliggare. Detta
gäller om inte annat överenskommits skriftligen med SBK.”

2.

Ordningsregler Allmänna bestämmelser, förtydligande under punkt 6 Styrelsens förslag till ny
text i ordningsreglerna allmänna bestämmelse, punkt 6: ”Intresseanmälan för plats på land
eller i sjön samt sjöbod skall av medlemmen uppdateras under januari månad varje år, annars
stryks medlemmen från klubbens kö till dessa.”

3.

Ordningsregler Allmänna bestämmelser, förtydligande under punkt 7 – Styrelsens förslag till ny
text under Allmänna bestämmelser punkt 7: ”Medlem som har förtöjnings- och/eller landplats i
SBK:s hamn/uppläggningsområde är skyldig att ha sin båt ansvarsförsäkrad. Varje medlem
ansvarar för att hålla sina uppgifter uppdaterade i medlemsregistret Bas-K. Vid torrsättning och
sjösättning ska alltid gällande försäkringsbevis uppvisas. Om medlem har sin båt oförsäkrad så
mister medlemmen sin land- och hamnplats samt sjöbod omedelbart och båten skall omgående
flyttas från klubbens område, samt sjöboden tömmas.”

4.

Ordningsregler Klubbholmen- Sandhamnskobbarna, Allmänt punkt 5 - Styrelsens förslag till ny
text under Klubbholmen punkt 5: ”Besökare är skyldiga att värna om tystnaden och lugnet.
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Ljudanläggningar ska användas med lägsta möjliga volym för att inte störa övriga besökare. Så
kallad ”lekkörning” med småbåtar och vattenskotrar i Klubbholmens anslutning eller närhet är
förbjuden.”
5.

Ordningsregler Klubbolmen- Sandhamnskobbarna, Renhållning punkt 2a. - Styrelsen förslag till
ny text under Klubbholmen, Renhållning punkt 2a. ”Lämna avskräde på annan plats än i de
uppställda soptunnorna. Observera dock att dessa är avsedda för de som hyr stugorna på
Klubbholmen.”

6.

Ordningsregler Anläggningarna i Saltsjöbaden punkt 6 – Styrelsen föreslår ny text under
Anläggningarna punkt 6: ”Mastskjulen är endast till för de medlemmar som har tilldelats
uppläggningsplats inom klubben. Undantag från detta kan ske efter skriftlig bekräftelse från
landansvarig eller hamnkapten. Master och rundhult ska vara märkta med QR-koddekal på väl
synlig plats. Oidentifierade master kommer att avlägsnas ur skjulen. Masternas spridare ska
alltid vara borttagna. Master får inte vinterförvaras på planen vid mastkranen.”

7.

Ordningsregler Anläggningarna i Saltsjöbaden punkt 7: Styrelsen föreslår ny text under
Anläggningarna i Saltsjöbaden punkt 7: ”Upplagd båt ska vara försedd med QR-kod eller
ägarens namn, telefonnummer och medlemsnummer på från marken väl synlig plats. Om så
inte är fallet debiteras av årsmöte beslutad extraavgift.”

Förslagna proposition bifölls av årsmötet.

Röstfördelning 375 JA, 57 avstod, 2 nej

Ordningsregler för Saltsjöbadens Båtklubb 2021 uppdateras i enlighet med ovan, bilaga 1. Stadgar
uppdateras i enlighet med ovan, bilaga 2.

12. Motioner från medlemmarna
a)

”Undersöka möjligheten för SBK att skaffa elvinsch till mastkranen” -Jan Överby 498.
Styrelsen yrkar bifall till motionen. Ett tillägg i diskussionsforumet gjordes från styrelsen: För er
information går våra tankar i styrelsen så att vi kommer att komplettera befintlig handvevad
vinsch med en elektrisk. Det gör att de som vill veva själva kan använda den befintliga
vinschen, och – om årsmötet bifaller motionen – kommer det att kompletteras med en
elektrisk vinsch.
Förslaget bifölls av årsmötet.
Röstfördelning 324 JA, 70 avstod 40 nej

b)

”För oss som inte har förmånen att ha en bryggplats utan ligger på boj så måste vi ro ut i våra
små jollar. När jollen ska upp på land och vändas är det ett stort riskmoment, man ska klättra
över de andra jollarna och dra sin egen jolle över de andra. Då även underlaget är ojämt är
risken att ramla och skada sig stor. Dessutom är det ont om platser. Mitt förslag är att det
byggs några jolleförråd i 2 eller 3 våningar” – Olle Knös 692.
Styrelsen tycker förslaget är bra och vill undersöka vidare hur det praktiskt ska genomföras.
Därför föreslår styrelsen stämman att bifalla motionen.
Förslaget bifölls av årsmötet.
Röstfördelning 299 JA, 108 avstod, 27 nej

c)

”För att underlätta hanteringen av master på land, föreslås att klubben införskaffar
mastvagnar typ Seaguip eller Press&Son. Gärna två till antalet.” – Pernilla Wångklev 341
Styrelsen föreslår årsmötet att bifalla denna motion.
Förslaget bifölls av årsmötet
Röstfördelning 312 JA, 103 avstod, 19 nej

d)

”En båtklubb som vill visa miljöansvar måste ligga steget före. En båttvätt skulle innebära att
många medlemmar skippar bottenmålningen Vattenkvalitet i viken förbättras och initiativet
uppskattas av den växande skaran miljömedvetna inom – och utom- SBK. Installera en
bottentvätt i SBK nu !” – Svante Hultquist 627
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Styrelsens uppfattning är att klubben inte ska driva båtbottentvätt i egen regi. Däremot kan vi
upplåta plats i hamnen likt det vi gjorde till Boatwasher för en tvätt. Styrelsen kommer att
arbeta vidare med frågan för att hitta bästa lösningen för klubben därför avråder vi nu att
besluta om en tvätt innan vi hittar bästa lösningen och som även ingår i en helhetslösning. Mot
den bakgrunden föreslår styrelsen i nuläget avslag på motionen.
Förslaget bifölls av årsmötet
Röstfördelning 244 JA, 113 avstod, 77 nej
13. Fastställande av avgifter och budget för 2021
Nytt för i år är parkering av tom trailer sommartid för den som inte har vinter plats, definiering
av förlängd säsong i sjön, samt ett förtydligande om att kostnaden för trailerbåt enbart gäller för
dom som inte nyttjar slamkryparen .
För beräkning av den yta som båten tar på land eller vatten använder vi båtens längd plus en
halvmeter gånger båtens bredd plus en halvmeter. För båtar på trailer på land räknar vi på hela
ekipagets längd och bredd.
Debitering av sommaravgifterna sker efter den faktiska bredd båten tar vid bryggan. De som
ligger vid Y-bom debiteras bredden mellan Y-bommarna. För de som ligger förtöjda vid boj
används schablonmässigt båtens bredd plus en halvmeter. För båtar som ligger i sjön över
vintern debiteras ingen torr- & sjösättningsavgift.

Avgift
Inträdesavgift / Årsavgift, huvudmedlem
Inträdesavgift / Årsavgift familjemedlem
Inträdesavgift / Årsavgift, juniormedlem

Kostnad
3 500 / 500 kr
1000 / 250 kr
500 / 100 kr

Torr- & sjösättningsavgifter, en avgift per säsong
Kranbåtar (De båtar som endast kan ligga längs Pålnäsvikskajen)
Slamkryparbåt
Trailerbåt (Båt utan köl med deplacement < 3000 kg) som ej nyttjar slamkryparen
Nyttjande av slamkryparen för båt som ej har vinterplats på land

5 000 kr
1 250 kr
750 kr
1000 kr

Landplats eller vinterplats i sjön

65 kr/m2

Y-bomsplats med el och vatten
Y-bomsplats med el
Bryggplats med el och vatten
Bryggplats med endast el
Bryggplats utan varken el eller vatten

140 kr/dm
120 kr/dm
120 kr/dm
100 kr/dm
90 kr/dm
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Svajboj

2 000 kr

Plats på hamnplan för båt på trailer sommartid - ”Sommarplats på land”
Parkering av tom trailer sommartid för den som inte har vinterplats i klubben
Förlängd säsong i sjön. Kostnad för tiden 15 november – 15 januari
Skifte mellan sommar- och vintertid sker 15 april och 15 november
Sjöbod

2 000 kr
750 kr
400 kr
500 kr

Klubbvimpel
Extra mast i mastskjulet
Avgift för klubbnyckel
Avgift för borttappad nyckel

100 kr
500 kr
250 kr
750 kr

Lån av sjösättningsramp eller mastkran, ej medlem

300 kr

Klubbholmsstugorna, högsäsong per vecka
Klubbholmsstugorna, högsäsong per dag
Klubbholmsstugorna, lågsäsong per dag
Bastuavgift, per person
Hamnavgift per dygn
Tillägg för avgift för el

2 000 kr
300 kr
250 kr
20 kr
200 kr
50 kr

Flyttning av vagga, trailer, mast eller täckningsmaterial
Flyttning av båt som ligger i vägen vid fastställt sjösättningsdatum
Ej sjösatt båt 15/6 – 30/8, per vecka första året
Ej sjösatt båt 15/6 – 30/8, per vecka andra året
Avgift för båt utan giltig dekal & QR-kod
Avgift för omärkt båt på land
Avgift för utebliven vakt
Arbetspliktsavgift

500 kr
1 500 kr
700 kr
1 400 kr
500 kr
500 kr
2 000 kr
200 kr

Årsmötet fastställde avgifterna.
Röstfördelning 380 JA, 39 avstod, 15 nej.
Budgeten enligt styrelsens förslag bifölls av årsmötet.
Röstfördelning 397 JA, 37 avstod.

14. Valberedningens förslag till styrelse
Ekonomiansvarig:

Lennart Huledal

omval 2 år

Marie van der Linden
Per Dahlberg
Birgitta Torstensson
Peter Björck
Jacek Bielawski
Per Skoglund
Victor Wallenberg
Peter Blom

omval 2 år
omval 2 år
nyval 2 år
nyval 2 år
fyllnadsval 1 år
omval 1 år
nyval 1 år
nyval 1 år

Övriga styrelsemedlemmar:
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Suppleant
Suppleant
Suppleant

Årsmötet biföll valberedningens förslag med 415 JA röster.

Redan valda:
Ordförande 1 år kvar
Styrelseledamot 1 år kvar

Roy Blom
Jonas Näver, Thomas Broms

15. Valberedningens förslag av två revisorer och ersättare
Revisor
Revisor

Gunnar Ljungholm
Ola Johansson

nyval 1 år
nyval 1 år

Årsmötet valde föreslagna revisorer med 423 JA röster.

Revisorssuppleant

Stefan Claesson

omval 1 år

Årsmötet valde föreslagna revisorer med 422 JA röster.

16. Valberedningens förslag till funktionärer
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a)

Klubbholmsvärdar

Alexander Ingels
Ebba Halldin

nyval 1 år
nyval 1 år

Årsmötet valde föreslagna klubbholmsvärdar med 421 JA röster.

b) Ombud SMBF

Gunnar Ljungholm

omval 1 år

Årsmötet valde föreslagen ombud till SMBF med 420 JA röster.
c)

Ombud StSF

Victor Wallenberg

omval 1 år

Årsmötet valde föreslagen ombud till StSF med 417 JA röster.

d) Ombud NFBK

Per Dahlberg

omval 1 år

Årsmötet valde föreslagen ombud till NFBK med 418 JA röster.
17. Val av valberedning
Hans Jansson
Truls Nilsson
Alexander Ingels (sammankallande)

omval 1 år
omval 1 år
omval 1 år

Årsmötet valde föreslagen valberedning med 422 JA röster.

18. Mötet avslutas
Sten Brattberg tackar för allas medverkan och avslutar mötet.

Saltsjöbaden den 21 februari 2021
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…………………………………….
Sten Brattberg
Ordförande

……………………………………
Marie van der Linden
Sekreterare

…………………………………………
Erik Turesson
Justeringsman

………………………………………
Thomas Ronnhammar
Justeringsman

