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KALLELSE 
 
 
 
Medlemmarna i Värmdö-Evlinge Båtklubb kallas härmed till årsmöte 
 
Lördag 10 mars 2018 kl. 11,00 
Värmdö Bygdegård, Hemmesta 
 
 
 
 
 
Dagordning: 
 

1. Val av ordförande och sekreterare vid mötet. 
2. Fastställande av dagordningen. 
3. Justering av röstlängd. 
4. Mötets stadgeenliga utlysande. 
5. Val av två justeringsmän, att tjänstgöra som valkontrollanter och rösträknare. 
6. Styrelsens förvaltningsberättelse 
7. Revisorernas berättelse. 
8. Fastställande av balansräkning jämte disponering av uppkommet resultat. 
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 
10. Bestämmande av arvode för styrelseledamöter och revisorer samt eventuellt övriga funkt-

ionärer. 
11. Fastställande av medlemsavgift och övriga avgifter 
12. Val av styrelseordförande. (1 år) 
13. Val av kassör. (2 år) 
14. Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter. 
15. Val av revisorer jämte suppleanter. 
16. Övriga val. 
17. Övriga ärenden och motioner som i behörig ordning hänskjuts till årsmöte. 
18. Avslutning. 
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Verksamhetsberättelse 2017 

 

Styrelsen för Värmdö-Evlinge Båtklubb avlämnar härmed verksamhetsberättelse 
avseende verksamhetsåret 2017. 

Styrelsens sammansättning 

 

Thomas Michael   Ordförande 

Janne Trädgårdh   Kassör (och sekreterare) 

Bo Eklund    Varvschef 

Conny Ljungberg   Hamnkapten 

Jonas Norberg   Vaktchef 

Mikael Pettersson  Miljöansvarig 

Klaes Igemo    Ledamot, vice ordförande 

Karin Sjögren  Suppleant 

Camilla From  Suppleant 

Urban Fors   Adjungerad, 1:a halvåret    

 

Antal medlemmar per 2017-12-31  200 st 

Antal uthyrda båtplatser    193 varav 33 externa 

Antal uthyrda vinterplatser     73  varav 41 externa 

Båtklubben har haft 4 st protokollförda styrelsemöten samt 2 informella möten under 
verksamhetsåret 2017. Årsmötet genomfördes den 25:e mars 2017. 

 

Arbeten och underhåll 

El har dragits till vaktboden i Hinsaviken, därmed har såväl värme som belysning 
förbättrats. 

Styrelsen organiserade och deltog vid sjösättnings- respektive upptagningsdagarna med 
kranbil vid varvet. 

Styrelsen har deltagit vid möte Nackapolisen som specifikt informerade om åtgärder för 
att förhindra och lösa brott där båtägare och båtklubbar drabbats. Bland annat har en 
särskild Facebook grupp startats för att snabbare informera och nå dessa. 

Nya hemsidan har tagits i bruk utan personlig inloggning för att förenkla för 
medlemmarna. All föreningsinfo distribueras nu digitalt. Dock har ett 20-tal ännu inte 
meddelat mailadress trots flera påminnelser. Hemsidan uppdateras löpande när ny 
information finns. 

Landfästet vid Varvsbryggan har förankrats i berget, ny landgång har också installerats. 

Bryggan vid upptagningsrampen har reparerats efter islossningen 2017 
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Mastskjulet visade sig efter inspektion inte vara i akut behov av reparation. 

Ett fåtal båtar har omplacerats för att bättre utnyttja våra bryggor. 

En farligt lutande stor björk på varvet fälldes under städdagarna förutom sedvanligt sly 
och mindre träd. Kontakt togs med ”Trädfällargruppen” innan åtgärderna. 

Grundlig städning av varvsområdet har genomförts vid två tillfällen och skräpet har 
fraktats bort till återvinningen i Hemmesta. 

Dykare har kontrollerat bryggornas förankringsbojar och kättingar vid varvsbryggan 

Nya elskåp installeras på varvet för närvarande, arbetet fortgår under våren2018. 

Sedvanligt underhåll av båtklubbens anläggningar 

 

Inköp och investeringar 

 

Div. redskap och materiel för drift och underhåll har köpts in. 

 

Planerade arbeten/inköp 2018 

Ny belysning på bryggor och varvsplats. 

Eventuellt ersätta vaktboden i Hinsaviken med en ny flytande. 

Mindre ponton innanför grinden vid Hinsabryggan avsedd för kanoter och kajaker. 

Två arbetsdagar på varvsområdet för städning, slyröjning och trädfällning. 

Överenskomma med Samfälligheten angående förvaltningen av Notholmsbryggan. 

Sedvanliga sjösättnings-och upptagningsdagar med kranbil.  

Organisera vakttjänsten. 

 Med dykare kontrollera fler bojar och bryggor, med start Konvaljebryggan 

Iordningställa arbetsbåten för bättre funktionalitet 

Planera om varvsområdet mer ner mot vattnet, staga upp strandkant, ställa upp 
trädgårdsmöbler och göra platsen mer tilltalande 

 Undersöka om det är möjligt att ta emot båtar överstigande 3,5 ton vid bryggor 

Fortsatt bevakning av nya miljöregler som kan påverka vår verksamhet 

 

 

Vakttjänsten 

2017 fungerade vakttjänsten bra såvitt styrelsen kan bedöma. En medlem har inte gått 
båtvakt och kommer debiteras avgiften. Enstaka kontroller har genomförts nattetid och i 
vissa fall har vi skäl misstänka att tiden mellan passen tillbringas i bostaden vilket inte är 
tillåtet. Dessa kontroller kommer fortsätta 2018. 

Under hösten tillgreps två båtar, varav en stor, vid Hinsabryggan i syfte att stjäla motorn. 
Dessa ”bogserades” över till vassen på Kopparmorasidan där förövarna troligen blev 
störda av nattvakterna och försvann fort då diverse verktyg lämnades kvar. Dagtid skedde 
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även ett stöldförsök av en båttrailer på varvet vilket uppmärksammades och larm utgick. 
Tjuvarna stoppades i Hinsaviken av en medlem och trailern kunde återföras. 

I loggboken framgår att vakter vid några tillfällen noterat ej behöriga fordon nattetid vilka 
troligen avlägsnat sig när de upptäckt att vakter finns i området. Inga andra stölder har 
rapporterats till styrelsen. 

 

 

 

Slutord 

Verksamhetsåret har fungerat mycket bra i en god stämning. Båtklubben deltar numera i 
det nätverk som skapats av Polisen för att stärka samarbetet med båtklubbarna med an-
ledning av det ökande antalet båt och motorstölder i Stockholmsområdet. De har en egen 
grupp på Facebook som du bör följa. Värmdö var under 2017 den kommun som hade det 
näst högsta antalet anmälda stölder i Sverige. Under senhösten sprängdes en liga i 
Litauen då 25 båtmotorer hittades tack vare att 1 (!) båtmotor försetts med spårsändare. 
Samtliga motorer kommer från Stockholmsområdet. Man kan tycka det är märkligt att 
många har råd med båt för hundratusentals kronor men inte ett stöldskydd för ett par 
tusenlappar… Vi uppmanar medlemmarna att se över sin försäkring och särskilt den 
försäkring som erbjuds av Svenska Sjö där vi är medlemmar. Kanske inte alltid billigast för 
alla båttyper men villkoren är klart bäst med bra rabatt. Alla medlemmar i V-E Båtklubb är 
också medlemmar i Saltsjön-Mälarens Båtförbund som arbetar nära Svenska Sjö. 

Vår ordförande Thomas Michael lämnar styrelsen vid stämman efter många förtjänstfulla 
år. Tyvärr kan han inte medverka vid stämman, därför passar vi på att tacka honom här 
och nu. Det innebär att stämman behöver välja en ny ordförande. 

Vi hoppas att så många som möjligt kommer till stämman. I år har vi bokat in oss i stora 
salen i Bygdegården. Välkomna! 

 

Värmdö i februari 2018 

 

Styrelsen 

VÄRMDÖ-EVLINGE BÅTKLUBB 

 

Thomas Michael  Janne Trädgårdh  Bo Eklund 

 

Conny Ljungberg  Jonas Norberg  Mikael Pettersson 

 

Klaes Igemo   Karin Sjögren  Camilla From 
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Förslag till avgifter fr.o.m. 2018-01-01 

 

     Fastighetsägare  Externa 

Medlemsavgift          300         300 

Deposition nyckel      150        150 

Avgift förlorad nyckel   1 500   1 500 

Avgift utebliven vakttjänst  2 000   2 000 

Bryggavgifter 

Båtbredd  upp till 1,7 m     400      800 

Båtbredd  1,71 – 2,10     600   1 200 

Båtbredd 2,11 – 2,50  1 000   2 000 

Båtbredd 2,51 – 3,00  1 500   3 000 

Båtbredd 3,01 <   2 500   5 000 

Vattenskoter       600   1 200 

Rampavgift    Utgår   Utgår 

Besöksplats, 3 dygn avgiftsfritt     100      100 

Varvsavgifter 

Lilla sjösättningsvagnen      200        200 

Stora sjösättningsvagnen     250       250 

Uppl. jolle/roddbåt, max 4 m  Utgår     Utgår 

Båtlängd > 6 m       500   1 000 

Båtlängd 6 – 8 m      700   1 400 

Båtlängd 8 m <       900   1 800 

Täckställning, sommar      600   1 200 

Mastskjul    Utgår   Utgår 
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FULLMAKT 
 

 
Varje medlem i Värmdö-Evlinge Båtklubb har en röst. Varje medlem får utöva 

sin rösträtt genom ombud. 
Varje ombud får genom fullmakt företräda högst en medlem. 

Fullmakt skall vara skriftlig och daterad. 

 
 

 
 

 
Ort Värmdö/Stockholm den ……………………………………………...2018 

 
 

Fullmakt för…………………………………………………............................ 
 

 
Att företräda (namn på medlem)………………………..……………………… 

 
 

 

 
 

 
 

…………………………………………………………………………. 
Fullmaktsgivarens egenhändiga namnteckning 

 
 

 
(Fullmakt behöver inte vara bevittnad. Använd endast detta formulär) 

 
 
 

 

 

 


