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KALLELSE 

Medlemmarna i Värmdö-Evlinge Båtklubb kallas härmed till årsmöte 

Vi får väl se när och var det blir……….. 

 

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 

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

 
Tilläggsinformation 
Förra året valde vi en interimistisk styrelse och i år saknas rapport från  
valberedning då en sådan inte utsågs 2020. 

Bosse Eklund Ordförande, ett år.  Ställer upp på omval 
Janne Trädgårdh Kassör, ett år.  Ställer upp på omval 
Jonas Norberg Vaktchef, två år.   
Klaes Igemo  Ledamot, två år.  
Conny Ljungberg Vice Hamnkapten  
Hans Järås  Sekreterare   
Per Särnstedt  Hamnkapten  Ställer upp 
på omval 
Annika Rubin Revisor.   
Olof Sundström Revisorsuppleant.  
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Verksamhetsberättelse 2020 

Styrelsen för Värmdö-Evlinge Båtklubb avlämnar härmed verksamhetsberättelse avseende 
verksamhetsåret 2020. 
 

Styrelsens sammanfattning: 

 
Bo Eklund   Ordförande och varvschef 
Jan Trädgårdh  Kassör 
Per Särnstedt   Hamnkapten 
Conny Ljungberg  Vice Hamnkapten 
Hans Järås   Sekreterare 
Jonas Norberg  Vaktchef 
Mikael Pettersson  Ledamot 
Klas Igemo   Ledamot 
 
Antal medlemmar per 2020-12-31 201  
Antal uthyrda båtplatser  182 
Antalet uthyrda vinterplatser 64 
 
Båtklubben har haft 4 protokollförda möten. 
Årsmötet genomfördes digitalt under veckan 13-20 april 2020. 
 

Arbeten och underhåll som skett under 2020 
 

• Styrelsen organiserade och deltog vid sjösättning- respektive upptagningsdagarna 
med kranbil på varvet. 

• En ny ramp för sjösättning och upptagning har färdigställts vid varvsplan. 
Arbetet med detta har till största del gjorts av styrelsen. 

• De årliga städdagarna på varvsplats har genomförts, detta i samband med 
en organiserad grillning och god samvaro medlemmar emellan. 

• Ett flertal inspektioner av bryggor har föranlett förbättringsarbeten 
vilka genomförts av styrelsen 

• Förstärkningsarbeten på Centrumbryggan, Hinsabryggan samt 
Konvaljebryggan har utförts av styrelsen 

• Alla båtar och båtvagnar har märkts med en numrerad plastbricka,  
i Klubbstugan finns en liggare med varje unikt nummer kopplat till 
ägare med angivet telefonnummer 

• Veckovisa inspektioner på varvsplats har genomförts gällande båtars 
täckning och bristande märkning av båtar och båtvagnar 

• Regelbunden inspektion av båtars placering vid bryggor har skett. 
Detta för att verifiera ”rätt båt på rätt plats” 

• Underhåll och service av båtvagnar, maskiner och bodar sker löpande 
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• Samverkan sker regelbundet med SBU, Svenska Båt Unionen och Saltsjön-Mälarens 
Båtförbund varifrån vi får löpande information om utveckling på ett nationellt och 
regionalt plan 

• Mycket tid lades ned på planering av el till Konvaljebryggan och 
Notholmsbryggan, vi väntar fortfarande på besked från Vattenfall 
 

Inköp och investeringar 
 

• Körplåtar till ny ramp vid varvsplan köptes in 

• Mindre investeringar av arbetsredskap samt inköp av en drevlift 
 

Planerade arbeten/inköp 2020-2021 
 
Styrelsen åtog sig 2019 att sätta upp en tvåårig plan för arbeten och investeringar. 
Prioritering av nedanstående planerade arbeten utfördes och arbete har utförts under 
2020 samt kommer att utföras under 2021. Punkt 1-10 är slutförda, punkt 
11 – 19 återstår till 2021, punkt 20 utgår. 

1. Förbättring av rampen vid varvet med körplåtar. 
2. Regelverk för användning av el på bryggor och varv har tagits fram 
3. Ordningsregler för nyttjande av bryggor har färdigställts 
4. Ordningsregler för nyttjande av varvsplats har färdigställts 
5. Avyttring av arbetsbåtar har skett 
6. Svetsning av extra balk på undersida bom vid varvet har skett 
7. Löpande inspektioner av bryggor och varvsplats har skett samt 

löpande reparationsarbeten har utförts 
8. Tillsammans med medlemmar utfört städningar på varvsplats (årligen) 
9. Översyn av bryggor samt Y-bommar har skett och planering för ombyggnad 

av Trattströmsbryggan har påbörjats 
10. Vaktboden vid varvet har renoverats av styrelsen och nu finns det en 

köksavdelning med Micro och spis/ugn. Boden benämns numer ”Klubbstuga” 
 

11. Grusa om övre plan vid varvsplats för placering av tyngre båtar 
12. Inspektera Notholmbryggan och vidta åtgärder enligt avtal 

med Samfällighetsföreningen 
13. Belysningsåtgärder på resterande bryggor och varvsplats ska utredas 

efter att kravspecifikationer skrivits och inkomna offerter granskats. 
Solcell eller elbelysning ska utvärderas 

14. Montera livbojar och ”livräddningsstegar” på nock på Hinsabryggan, 
Varvsbryggan och ev. på Konvaljebryggan 

15. Utföra vassröjning för att utöka antal platser för mindre båtar 
16. Utarbeta lokala regler gällande miljökrav som Transportstyrelsen 

ska ge ut under 2020/2021 (dessa regler har ej redovisats av Transportstyrelsen) 
17. Köpa in en mindre arbetsbåt/klubbåt som även kan användas för livräddning 
18. Inspektera mastskjul för ev. renovering eller nybyggnation 
19. Utarbeta ett program för ungdomsverksamhet 
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20. Renovera eller byta mastkran vid varvet. 
Denna punkt är bortprioriterad av styrelsen, detta beroende på den mycket 
höga kostnad det innebär och att befintlig kran fungerar till mindre båtar. 
En sådan stor investering som skulle ”gynna” så få medlemmar ansåg vi 
inte vara försvarbart 
 

Vakttjänsten 
 
Under 2020 har vakttjänsten fungerat relativt bra såvitt styrelsen kan bedöma. Ett fåtal 
medlemmar har inte genomfört vaktpass utan särskilt skäl och därför fakturerats 2 000 
kronor. 
Till vår kännedom har det endast framkommit några mindre stölder av 
utrustning/inventarier vid 2 olika tillfällen. 
 
Det finns tydliga regler för hur vakttjänst skall utföras och styrelsens förhoppning 
är att dessa följs. Tyvärr ser vi oss nödgade fortsätta genomföra kontroller 
av att vakttjänst utförs på ett korrekt sätt. 
 

Slutord 
Verksamhetsåret har fungerat bra med en bra stämning inom styrelsen. Pandemin har 
inneburit att delar av styrelsemöten och beslut genomförts digitalt vilket visat sig fungera 
alldeles utmärkt. Den har dock inte hindrat oss från att genomföra det program vi föresatt 
oss. 
Styrelsen har haft en givande återkoppling från ett flertal av våra medlemmar. 
Styrelsen vill passa på att tacka alla medlemmar som ger av sin tid för kamratskap vid 
våra gemensamma dagar såsom sjösättning, upptagning och våra städdagar. Det är mycket 
givande kontakter, och ni medlemmar har mycket kunskap att dela med er av. 
 
Vi får fortlöpande information om pågående aktiviteter genom att vi samarbetar 
med Polisen på flera informationskanaler. Vi tar tacksamt emot iakttagelser från 
er medlemmar som kan förhindra/försvåra tillgrepp. 
Vi uppmanar våra medlemmar att se över sin försäkring, särskilt den som erbjuds 
av Svenska Sjö där vi är medlemmar. Alla medlemmar i V-E Båtklubb är även 
medlemmar i Saltsjön-Mälarens Båtförbund som arbetar nära Svenska Sjö. 
 
Styrelsen ser fram emot ett årsmöte med många närvarande och trevliga diskussioner. 
 

Återigen Stort Tack Medlemmar för ett gott och givande 2020. 
 

Värmdö 24 februari 2021 
 
Styrelsen 
VÄRMDÖ EVLINGE BÅTKLUBB 
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Bo Eklund  Jan Trädgårdh Per Särnstedt 
 
 
Conny Ljungberg Hans Järås  Jonas Norberg 
 
 
Klaes Igemo  Mikael Pettersson 
 
 
 
Förslag till avgifter fr.o.m. 2021-01-01 

 

   Fastighetsägare  Externa 

Medlemsavgift     400         400 

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     500      500 

Båtbredd  1,71 – 2,10     700      700 

Båtbredd 2,11 – 2,50  1 100   1 100 

Båtbredd 2,51 – 3,00  1 600   1 600 

Båtbredd 3,01 <  2 600   2 600 

Vattenskoter      600      600 

Besöksplats, 3 dygn avgiftsfritt    100      100 

Varvsavgifter 

Lilla sjösättningsvagnen     200        200 

Stora sjösättningsvagnen     250       250 

Båtlängd < 6 m     600      600 
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Båtlängd 6 – 8 m     800      800 

Båtlängd >8 m   1 000   1 000 

Dygnshyra el på besöksplats      30       30 

Uppställning av båtvagn på varvsplan 
för de som ej betalat vinteravgift     200      200 
 


