VÄRMDÖ-EVLINGE BÅTKLUBB
KALLELSE
Medlemmarna i Värmdö-Evlinge Båtklubb kallas härmed till årsmöte
Hemmesta Bygdegård lördag 19 mars 11:00.
Årsmötet avser verksamhetsåret 2021
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. Frågestund angående den miljöinspektion som skett under 2021.
19. Avslutning.
Tilläggsinformation
Vi står inför ett val av nya medlemmar i styrelsen, vi som är sittande har haft ett mycket
tidsödande arbete på grund av minskande antalet ledamöter men framförallt allt arbetet
med miljöfrågor. Vår förhoppning är att när detta skrivs att vi får in intresseanmälningar
från några av våra medlemmar till att bli medlem i styrelsen.
Bosse Eklund
Ordförande, ett år.
Ställer upp på omval
Janne Trädgårdh
Kassör
Kvarstår, ett år kvar
Conny Ljungberg
Vice Hamnkapten, 2 år
Ställer upp på omval
Hans Järås
Sekreterare, 2 år
Ställer upp på omval
Per Särnstedt
Hamnkapten
Kvarstår, ett år kvar
Vakant
Vaktchef, 2 år
Vakant
Ledamot, 2 år
Vakant
Suppleant/-er, ett år
Annika Rubin
Olof Sundström

Revisor.
Revisorsuppleant.
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Verksamhetsberättelse 2021
Styrelsen för Värmdö-Evlinge Båtklubb avlämnar härmed verksamhetsberättelse avseende
verksamhetsåret 2021.

Styrelsens sammansättning:
Bo Eklund
Jan Trädgårdh
Per Särnstedt
Conny Ljungberg
Hans Järås

Ordförande och varvschef
Kassör
Hamnkapten
Vice Hamnkapten
Sekreterare

Antal medlemmar per 2021-12-31
Antal uthyrda båtplatser
Antalet uthyrda vinterplatser

212
186
61

Båtklubben har haft 4 protokollförda möten + beslut via mail pga. Coronapandemin.
Årsmötet avseende verksamhetsår 2020 avhölls 2021-11-03

Arbeten och underhåll som skett under 2021
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Styrelsen organiserade och deltog vid sjösättning- respektive upptagningsdagarna
med kranbil på varvet.
De årliga städdagarna på varvsplatsen blev under 2021 utförda med ett begränsat antal
deltagare beroende på restriktioner. Städdagen genomfördes dock under trevlig
samvaro med tillhörande grillning.
Vi har i vanlig ordning inspekterat bryggor med tillhörande förankringar vilket
föranlett smärre förbättringsarbeten vilka genomförts av styrelsen
Uppföljning av märkningen av alla båtar/båtvagnar på varvsplan har skett. Tyvärr blir
det en hel del detektivarbete med nya båtar/trailer som placerats oanmält på varvsplan.
Lista med kontaktuppgifter finns i klubbstuga på de som har en tilldelad bricka.
Många timmar har lagts ned på anpassning till vårt register i Båtunionens system
BAS.
Veckovisa inspektioner på varvsplats har genomförts gällande båtars täckning samt
bristande märkning av båtar och båtvagnar. Berörda båtägare har kontaktats
fortlöpande. Tänk på att täcka båten så den klarar höstens/vinterns hårda vindar.
Regelbunden inspektion av båtars placering vid bryggor har skett. Detta för att
verifiera ”rätt båt på rätt plats”. Det sker tyvärr utlåning av bryggplats utan
medgivande.
Renovering av Trattströmsbryggan har utförts av styrelsen. Detta arbete omfattade
bl.a. ingjutning av stålbalkar som förankrats i berget. Till detta arbete åtgick 1 ton
cement och 24 m stålbalk samt många meter svetstråd. Trädäcket renoverades bitvis
vilket gjorde att vi fick tre nya bojplatser.
Underhåll och service av båtvagnar, maskiner och bodar har gjorts.
Centrumbryggan och Varvsbryggan har förstärkts med nockjärn och nya
förtöjningsöglor.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Samverkan sker regelbundet med SBU, Svenska BåtUnionen varifrån vi får löpande
information om utveckling på ett nationellt plan.
Grävning för elkabel till Konvaljebryggan utfört. Tyvärr har Vattenfall ännu inte
slutfört sitt arbete, dock är det bestämt att arbetet ska slutföras vecka 8 2022.
Beställt arbete med att montera belysning och eluttag på Konvaljebryggan samt
uppsättning av elskåp vid Konvaljebryggan har slutförts. Inkoppling av elen
kommer att ske när Vattenfall slutfört sitt uppdrag.
Efter en inspektion av vår verksamhet som utfördes av en Miljöinspektör vid Värmdö
kommun blev vi ålagda att utföra en mängd åtgärder. Dessa krav på vår verksamhet
har delgetts våra medlemmar via mail samt vanlig post.
Efter denna miljöinspektion har vi arbetat mycket med att planera och utföra de
uppgifter som vi blivit ålagda.
Vi har skrivit utförliga anvisningar för medlemmar gällande bryggor och varvsplan,
vi har även påbörjat ett arbete med ett regelverk gällande miljöfrågor.
Vi i styrelsen har deltagit i två digitala miljökonferenser via ZOOM. Detta för att
utöka vår kunskap om vilka regler som gäller.
Vi har deltagit i en miljöutbildning anordnad av SBU vid deras lokaler i Sthlm.
Vi har med hjälp av Nils Lundkvist vid Södra Evlinge Båtklubb genomfört mätning
av 40 st båtar placerade på varvsplan. Denna mätning avsåg förekomst av TBT, alla
berörda båtägare har delgetts resultat av utförd mätning.
Vi har anmält Bo Eklund och Jan Trädgårdh till en kurs våren 2022, denna kurs
kommer att ge dessa en behörighet att utföra XRF-mätning på båtar. Denna mätning
planeras att utföras under någon/några vecka/veckor under våren 2022.
Vi har fortlöpande en dialog med kommunen avseende vårt miljöarbete, detta arbete
har tagit många timmar i anspråk för att vi ska kunna fortsätta vår verksamhet.
Tack vare det arbete vi utfört har vi fått dispens till 31 maj 2022 för att slutföra
kontroll av alla båtar äldre än 1996, detta avseende båtbottenfärger.
Vi har skickat ut ett onödigt stort antal påminnelser på uteblivna betalningar.

Inköp och investeringar
•
•
•
•

På grund av förseningar med el till Konvaljebryggan flyttas en del av den planerade
kostnaden till 2022.
Belysningsstolpar med eluttag har monterats på Konvaljebryggan, likaså ett
elskåp som möjliggör att fortsätta med belysning till Notholmsbryggan
Ett kraftfullt elverk (bensindrivet) har införskaffats
Cementblandare, drevlyft samt några handverktyg har införskaffats
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Planerade arbeten/inköp 2022-2023
Styrelsen har satt upp en ny tvåårig plan för arbeten och investeringar.
Den tidigare planen omfattade 2020/2021.
Planerade arbeten utan inbördes prioritering avseende 2022/2023:
1. Översyn och uppdatering av våra regelverk avseende bryggor och varvsplan
2. Ta fram ett regelverk samt framtida handlingsplan avseende miljöfrågor. En liten
punkt men med den utveckling vi står inför är detta ett krävande arbete
3. Införa regler så att inte varvsområdet blir en uppställningsplats
för ”övergivna” båtar
4. Översyn av bryggor samt Y-bommar
5. Inventera behovet om utökning av antalet Y-bommar
6. Röja vass nära land för att frigöra bryggplatser
7. Dra fram el till Notholmsbryggan samt montera belysningsstolpar med eluttag
8. Tillsammans med medlemmar utföra städningar på varvsplats (årligen)
9. Bygga ihop bodar på varvsplan för att utöka yta för uppställning av redskap under tak
10. Grusa om övre plan vid varvsplats för placering av tyngre båtar
11. Inspektera Notholmbryggan och vidta åtgärder enligt avtal med Samfällighetsföreningen
12. Skapa bra belysning på varvsplats
13. Byta elskåp på varvsplan i samarbete med Vattenfall och elektriker
14. Montera livbojar och ”livräddningsstegar” på våra bryggor
15. Renovera mastskjul eller bygga nytt
16. Utarbeta ett program för ungdomsverksamhet
17. Köpa in en mindre arbetsbåt/klubb-båt som även kan användas för livräddning
18. Följa upp regelverk och krav som kan åläggas båtklubbar avseende den
eventuella ökande förekomst av eldrivna båtar
19. Fortsatt arbete med systemet BAS för att hantera kölistor, anmälan till
vakttjänst samt övrig administrativt stöd för vår verksamhet.
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Vakttjänsten
Under större delen av 2021 har styrelsen inte haft någon ansvarig för löpande
uppföljning av vakttjänsten. Den har dock i stort fungerat bra anser styrelsen.
Avstämning och kontroll av bokningslista och rapportboken har genomförts
efter säsong. Den visade att alla som ska gå vakt också gjort så varför ingen
erhållit avgiften för utebliven vakttjänst. Vi har inte fått i någon rapport om inbrott
eller tillgrepp från våra medlemmar.
Vi vill understryka vikten av att genomföra vakttjänsten på ett korrekt sätt.
Det finns tydliga regler för hur vakttjänst skall utföras och styrelsens förhoppning
är att dessa följs. Tyvärr ser vi oss nödgade att fortsätta att genomföra kontroller
av att vakttjänst utförs på ett korrekt sätt.
Eventuellt kommer vi att se över regelverket för vakttjänst. Vi har varit i kontakt
med flera andra klubbar för att höra hur andra löser problemet med att säkerställa
att alla vakttjänster utförs korrekt samt vilka åtgärder som kan vidtas vid fusk.
Vi tackar alla som genomför vakttjänsten på ett korrekt sätt.

Slutord
Verksamhetsåret har fungerat bra med en bra stämning inom styrelsen, trots
minskat antal styrelsemedlemmar har vi arbetat oss framåt.
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 som ger klubbrabatt. 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.
Till sist några personliga rader från mig som ordförande:
Jag har haft många bra kontakter med ett flertal medlemmar,
många bra synpunkter har ventilerats. Vi som sitter i styrelsen är
idag pensionärer (därför hinner vi med) men, vi behöver nya,
kanske lite yngre, medlemmar i styrelsen. Vi är en ideell förening
som tyvärr åläggs mer och mer administrativt arbete.
Var inte rädd för att anmäla intresse för styrelsearbete.
Anmäl intresse via mail info@vebk.se eller ring 070 779 67 17
Värmdö 28 februari 2022
Styrelsen
VÄRMDÖ EVLINGE BÅTKLUBB
Bo Eklund

Jan Trädgårdh

Conny Ljungberg

Hans Järås

Per Särnstedt
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Förslag till grundavgifter fr.o.m. 2022-01-01

Båtägare
Medlemsavgift
Deposition nyckel
Avgift förlorad nyckel
Avgift utebliven vakttjänst

400 kronor
150 kronor
1.500 kronor
2.000 kronor

Bryggavgifter
Båtbredd
upp till 1,7 m
Båtbredd
1,71 – 2,10
Båtbredd
2,11 – 2,50
Båtbredd
2,51 – 3,00
Båtbredd
3,01 <
Vattenskoter
Besöksplats, 3 dygn avgiftsfritt

600 kronor
800 kronor
1.200 kronor
1.600 kronor
2.600 kronor
600 kronor
100 kronor

Varvsavgifter
Lilla sjösättningsvagnen
Stora sjösättningsvagnen
Båtlängd < 6 m
Båtlängd 6 – 8 m
Båtlängd >8 m
Dygnshyra el på besöksplats

200 kronor
250 kronor
600 kronor
800 kronor
1.000 kronor
30 kronor

Tillägg till Varvsavgifter:
- Båt liggande på varvsplan under hel sommar år 1 betalar grundavgift.
- Om samma båt ligger kvar efter 30 juni året efter utgår dubbel grundavgift.
- Om samma båt ligger kvar efter 30 juni 2 år efter utgår en ytterligare
en grundavgift.
- För varje påföljande år läggs ytterligare en grundavgift på faktura.
Räkneexempel:
Båt kvarliggande på varvsplan sommar 2022:
Kvarliggande båt sommar 2023:
Kvarliggande båt sommar 2024:
Kvarliggande båt sommar 2025:
Och så vidare……

avgift 800 kronor
avgift: 1.600 kronor
avgift: 2.400 kronor
avgift: 3.200 kronor

