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Saltsjöbadens båtklubb
kallar till årsmöte 2015
Torsdagen den 26 mars kl 19 i Igelbodaskolans aula
Här finns dagordning, verksamhetsplan, motion m m.

Välkommen!

Ordföranden har ordet
Under året som har gått har vi haft en sommar och höst med ett helt
fantastiskt väder. Vintern var mild men det tog sedan lång tid innan
den riktiga värmen kom. En kallare midsommar kan jag inte minnas.
Själv tillbringade jag midsommarhelgen i Napoleonviken där vi låg
och hukade för de iskalla vindarna. Men det var glömt när den underbara värmen kom i mitten på juli och man var mer i än på vattnet.
Tyvärr har det också inträffat en dramatisk och tråkig händelse i
vår klubb. Båtbranden i september totalförstörde fem båtar och en
person blev ganska svårt brännskadad. Vind och väder var dock på
vår sida den dagen och brandkåren var snabbt på plats och kunde
begränsa elden. Gordon Ishammar gjorde ett fantastiskt jobb med att
hålla i alla kontakter och se till att allt blev sanerat på platsen.
Under året har arbetet i båtklubben fortsatt och bl a resulterat i en ny
servicebrygga med toa-tömning. På inre pontonbryggan har det monterats y-bommar på
insidan mot mastkranen. Vi jobbar också på med det nya datasystemet. Till våren kommer
både hamnkapten och landansvarig att vara uppkopplade med läsplatta för att bl a kunna se
att alla båtar är försäkrade och att det är medlemmarnas båtar som ligger i hamnen.
I år har vi valt att inte trycka någon tidning. I detta blad finns den viktigaste informationen i
samband med årsmötet. Allt man behöver veta finns numera att läsa på vår fina hemsida.
Under hösten avgick Gordon Ishammar som ordförande och jag som vice ordförande fick
då ta hans plats fram till årsmötet 2015. Gordon är värd ett stort tack för sitt fantastiska arbete för klubben!
Vi är ett gott gäng i styrelsen som tycker att det är roligt att arbeta tillsammans och vi kommer under 2015 fortsätta med att förnya och förbättra vår klubb och hamn. Klubbens alla
funktionärer är också mycket engagerade och drar ett stort lass. De är guld värda!
Vi ser alla fram emot ett nytt båtår med härligt väder och nya äventyr.

Roy Blom, t f ordförande SBK

Propositioner till årsmötet 2015
Proposition avseende stadgeändring

Proposition avs. arvodering/anställd

Styrelsen önskar ändra stadgarnas § 11 Emblem
och tecken.

Styrelsen önskar att få årsmötets mandat att inom
budgeterade kostnader kunna arvodera eller anställa för en begränsad tid för en eller flera personer.
Form för ersättning kan variera beroende på vad
som lämpar sig bäst i det enskilda fallet. Bakgrunden är att vi har arbeten framför oss som ligger
utanför det vi kan begära att funktionärer och styrelsen ska kunna genomföra på fritiden. Exempel
på arbetsuppgifter:

Följande lydelse: …repslinga i gult samt försedd
med medlemsnummer och aktuellt årtal. Medlemsbåt skall vara försedd med aktuell dekal…
Vill vi ändra till: …repslinga i gult. Medlemsbåt
skall vara försedd med dekal…
Det tyngst vägande skälet är att i och med införandet av det nya medlemssystemet har det gamla
systemet med unika dekaler tjänat ut.
Planer finns på att förse medlemmarnas båtar med
märkning som går att avläsa på distans.
Tänk blippning på Maxi.
Förslag till beslut: Styrelsen föreslår årsstämman
att ändra lydelsen i § 11 enligt förslaget.

•

Arbete i hamnområdet

•

Tillståndsärenden från kommun och länsstyrelse avseende upprustningen av hamnen

•

Fortsatt arbete med miljöfrågor

Förslag till beslut: Styrelsen föreslår årsstämman
att ge styrelsen mandat att kunna arvodera/anställa
inom ramen för det fastlagda budgeten.

Motion
Båtarna i klubben blir allt
större, fram för allt bredare.
Det är naturligtvis en utveckling mot bekvämare sjöliv.
Båten är ju i många fall det
flytande fritidshuset.
År 2011 var ca 5 båtar mer
400 cm breda. I intervallet
350–400 cm fanns 27 båtar
och mellan 300–350 cm 90
båtar. I dag är förmodligen
de breda båtarna, mer än 400
cm, fler än 27.
Med den här trenden kommer färre båtar få plats vid
bryggorna. Ca 95 procent av
antalet båtar i klubbens hamnanläggningar inklusive svajbojar är under 300 cm breda.
Om inte antalet bryggplatser
skall minska bör fördelningen av båtplatser göras efter
båtbredden. Om de bredaste
båtarna läggs på svajbojar
och de smala svajbojsbåtarna bereds plats vid brygga
kan antalet bryggplatser
bibehållas samtidigt som det
blir utrymme för de bredaste
båtarna.
Visserligen kommer antalet
svajbojar att succesivt minska
när hamnen uppgraderas med
fler bryggplatser men under
överskådlig tid kommer det
att finnas tillräckligt många
svajbojar för att bereda plats
för de bredaste båtarna. Medlemmar som har en bryggplats 2014 för sin breda båt
får behålla sin bryggplats.
För nya medlemmar samt vid
båtbyte föreslås (enligt ovan)
att de bredaste båtarna läggs
på svajboj.
Mitt förslag är att ge
styrelsen i uppdrag att utreda
en effektivare fördelning av
båtplatser i Pålnäsviken.
Åke Etsmar
Förslag till beslut: Styrelsen
föreslår årsstämman att
tillstyrka motionen.

Förslag till dagordning SBKs årsmöte 2015
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Årsmötets öppnande
Val av ordförande för mötet
Val av sekreterare för mötet
Justering av röstlängden
Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare
Fråga om årsmötet behörigen sammankallats
Fastställande av dagordning
Föredragning av verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse
och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2014
Fråga om fastställande av balansräkning samt om beviljande av
ansvarsfrihet för styrelsen
Beslut angående disposition av resultatet enligt den fastställda
balansräkningen
Verksamhetsplan för år 2015
Propositioner från styrelsen
Motioner från medlemmarna
Fastställande av medlemsavgift och budget för 2015
Val av ordförande
Val av övriga funktionärer enligt valberedningens förslag
Val av två revisorer och ersättare
Val av övriga funktionärer
Val av valberedning
Övriga frågor

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
Mötet avslutas
I anslutning till årsmötet förrättas prisutdelning avseende klubbkappseglingarna 2014.
Kvällen avrundas på sedvanligt vis med öl & smörgås.

Förslag till verksamhetsplan för 2015
•

Fortsatt arbete med Bas-K och registrering av alla båtar
och deras försäkringsuppgifter

•

Montera Y-bommar på utsidan av inre pontonen samt i
Ringvägshamnen

•

Gjuta betonggolv i slamkrypargaraget

•

Fortsatt uppgradering av el på hamnplan – fler elstolpar

•

Fortsatt underhåll på klubbholmen och mer fokus på norrstugan i år

•

Uppgradera toatömningen

•

Slutföra förhandlingarna med kommunen om de gamla
slipspåren

•

Försätta förhandlingarna om Tattbybron och försöka komma till avslut i frågan

•

Undersöka möjligheterna med att förlänga landbryggan
mot inre ponton och även göra en ramp och bryggdäck för
jollar

•

Renovering av slamkryparramp

•

Förlängning och renovering av mastskjulet

Sjösättningstider

1/5 kranbil Pålnäsvägen samt trailerbåtar kvarter D, E, F. Trekanten
och övriga trailerbåtar i mån av
tid och tillgänglighet; slamkrypare
kvarter A till C.
2–3/5 kvarter D-E-F med slamkrypare Trailer båtar i kvarter G övriga i mån av tid
9–10/5 Sidobåtar med slamkrypare
16–17/5 resterande sidobåtar
Tidlista anslås i telefonboden

Städdag

Tisdag 26/5 kl 18 är det städdag.
Efter väl uträttat arbete serveras
grillkorv med tillbehör.

Expeditionstider

Klubbhuset kommer att vara
bemannat 17/3, 21/4, 5/5, 26/5,
25/8, 8/9 samt 29/9. Alla dagarna
18–19.30. Årets dekal kommer att
finnas till avhämtning och vimplar
finns till försäljning. Nyckelutlämning sker 17/3 kl 18:00 – 19:30

Ren hamnplan

Mellan 15/6 till 30/8 debiteras medlem 700 kronor per påbörjad vecka
för ej sjösatt båt.

Nya avgifter

Styrelsen föreslår att bryggplatsavgiften höjs till 8 kronor per cm och
att hyran för klubbholmsstugorna
är 2000 kronor per vecka under
högsäsong.
Under lågsäsong går stugorna
även att hyras per dag eller helg.
Pris: 250 kronor per vardag eller
en helg för 500 kronor.

Vakt- stugbokning

Vaktpasset bokas på klubbens
hemsida under från 13 mars kl
15.00 till 12 april. (Därefter lottas
resterande vaktpass ut bland dem
som inte bokat.)
Bokning kan också ske i klubbhuset 13 Mars kl 15.00–16.00
Stugorna på Klubbholmen kan
hyras 11/5–31/10. Bokning sker på
hemsidan frånt 13 mars kl 16.00
Bokning kan också ske i klubbhuset 13:e mars kl 16.00–16.30.

Mer information

På hemsidan www.saltsjobadensbatklubb.se finns mer information samt verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2014.
Den som inte har internet kan
hämta utskrifter i klubbhuset under
expeditionstider (se ovan).

Valberedningens förslag till styrelse
Valbara poster för 2015 är ordförande (fyllnadsval 1 år) och en ordinarie
ledamot fyllnadsval 1 år. Ekonomiansvarig 2 år och 2 ordinarie ledamöter
på 2 år samt 3 suppleanter på 1 år.
Övriga valbara poster är klubbholmsvärd, ombud för NFBK, SMBF och
StSF samt två revisorer och en revisorsuppleant alla på 1 år.
Valberedningens förslag är:
Ordförande 1 år
Ordinarie ledamot 1 år
Ekonomiansvarig 2 år
Ordinarie ledamot 2 år
Ordinarie ledamot 2 år
Suppleant 1 år
Suppleant 1 år
Suppleant 1 år
Suppleant 1 år
den
Klubbholmsvärd 1 år
Ombud NFBK 1 år
Ombud SMBF 1 år
Ombud StSF 1 år
Revisor 1 år
Revisor 1 år
Revisorsuppleant 1 år

fyllnadsval
fyllnadsval
omval
omval
nyval
omval
omval
nyval
nyval

Roy Blom
Hans Fungdal
Jan Kulin
Bengt Erixzon
Per Dahlberg
Gunnar Bringel
Lars Lindgren
Bosse Söderström
Marie Van der Lin-

nyval		
omval		
omval		
omval		
omval		
omval		
omval		

Marianne o Rolf Alex
Gordon Ishammar
Gunnar Ljungholm
Åke Etsmar
Claes Blomkvist
Otto Handberg
Lars Letterhag

Saltsjöbaden den 30 januari 2015
Thomas Karlsson Rolf Ervid Ola Johansson
Bo Söderström är 56 år och bor i Saltsjöbaden
sedan 2008 med Laila Wettervik. Bo är civilingenjör och ansvarar för stora infrastrukturprojekt på
Skanska. Intresset för båtlivet har alltid funnits.
Som ung seglade han mycket med sin pappa
mellan Sundsvall och Stockholm. Under åren
1990–2004 bodde Bo i Hong Kong där det istället
blev motorbåtsliv.
Efter flytten tillbaka till Sverige har Bo fortsatt med
motorbåtar och tillbringar gärna sin fritid ute i
skärgården.
Marie van der Linden, 46 år, arbetar som General
Manager i Cardia Innovation AB där hon också
sitter i styrelsen.
Marie flyttade till Saltsjöbaden 1995 med sin man
Jan. Intresse för segling har funnits länge men
Marie började lära sig segla först 2006 i en C55.
Marie och hennes man är sedan 2009 delägare i
en Linjett 33. Segling och att få vara ute i naturen
är en stor och viktig del av fritiden.

