
 
 
 
 
Protokoll från styrelsemöte 6 oktober 2008 Talluddens Båtklubb 
 
Deltagare: 
Allan Lundin  KBS 
Fredrik Elzén LBK 
Philippe Tamwelius TBS 
Robert Jung  KBK 
Jan Thuresson SUB 
Tomas Grut  ASS 
Calle Eriksson BBK 
Lars Östervall SBK 
Jan Tidelius  LSS 
Pär Persson  SBK Intendent Ekskär 
Björn Sjöström AU 
Togny Wingbro  AU 
Bengt Gärde  AU 
 
1. Mötets öppnande. 

Philippe hälsade deltagarna välkomna till TBS och ordföranden öppnade mötet. 
Det utsända förslaget till dagordning godkändes med några tillägg under övriga frågor. 
 

2. Föregående mötes protokoll från Ekskär 28 maj. 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.  

 
3. Ekonomi 

Torgny redogjorde för LBF:s ekonomi. Det preliminära bokslutet visar en kassabehållning 
på 96.852 kr utöver Ekskärsfonden. Förslag till utdebitering per medlem 2009 125 kr. 
Posten ”Större jobb Ekskär” sätts till 50.000 kr i budgeten. Budgeten fastställs på 
årsmötet. 
 

4. Båtbottentvätten 
Bengt Gärde tog upp frågan om sponsring från LBF av båtbottentvätten på Lidingö. Allan 
Lundin informerade om att KBS upplever miljö- och platsmässiga problem med 
båtbottentvätten.  
Uppdrogs till AU att föra en diskussion med Lidingö Stad om ev. sponsring och vad 
medlemmarna kan få ut av det.  Frågan tas upp på årsmötet. 

 
5. Rapport från Båtrådet och inför nästa Båtråd 

På förra båtrådet diskuterades bl.a: 
Båtbottentvätten. 
Djupet i S-kurvan i Kyrkviken. 
Uppsägning av båtavtalet.  
Reviderad grundavgift. 
På nästa Båtråd ska utbyggnad av hamnen i SUB med en 6:e pontonbrygga och utbyggnad 
på LSS tas upp. 



 
 
 
6. Rapport från Ekskär 

Bastun är klar. Styrhytten klar bortsett från taket. Förslag finns att vända på tak-
konstruktionen. Pontonen som delvis är söndervittrad är inte åtgärdad. Beslut i styrelsen 
baserat på ordentligt underlag krävs före investering i större åtgärder av pontonen.  
 
Även i år har besöksfrekvensen på Ekskär varit ganska låg. 
Intendenten efterlyste fler klubbarrangemang på Ekskär: I år har BBK, SUB och TBS haft 
arrangemang på Ekskär. 
24 augusti var det en inofficiell(!) kräftskiva på Ekskär med stort deltagande. 
 
Frågan om att vissa personer sprider ut privata tillhörigheter har hanterats av intendenten 
och viss förbättring har skett. 
 
Bastunycklarna finansierar bastun och varje båtägare som nyttjar bastun ska köpa en egen 
nyckel och nycklar ska inte lånas ut. Bastunycklar ska redovisas varje år före 30/9. Torgny 
har många nycklar att sälja. 
 
SUB har skänkt bojar till Ekskär som ska läggas ut inför nästa säsong. 
 

7. Båtklubbsavtalet 
Ingen ny information föreligger. LBK poängterade skillnaden med att LBK äger marken. 
 

8. Inventering av underhållsinsatser i klubbarna 
Torgny rapporterade från bryggbesiktningen. Protokollet läggs ut på hemsidan när det är 
klart från Lidingö Stad. Bara ett fåtal klubbar har skickat in uppdaterad information om 
investerings- och underhållsåtgärder. Åtgärderna läggs in i systemet enligt pkt 9 nedan 
och avsikten är att informationen ska uppdateras kontinuerligt. 
 

9. Intagningen från båtkön 
Torgny har sammanställt statistiken enligt fastställd mall. En klubb har ännu inte 
inkommit med statistiken. Jollar och andra båtar som inte upptar hamnplatser ska tas bort 
ur sammanställningen. 
 

10. IT-utveckling LBF 
Björn visade de nya funktionerna på www.lidingobf.se som möjliggör: 

 Flexibla mailinglistor 
 Listor över underhållsåtgärder och investeringar í hamnarna med kommentarer och 

uppföljning 
 Information till sökande i båtkön 
 Klubbarna kan själva underhålla alla uppgifter gällande den egna klubben 
 En person i resp. klubb ansvarig men fler kan uppdatera 

 
Björn och Torgny uppdaterar och informerar klubbarna. 
 

11. Övriga frågor 
Utbildning  
Alla berörda klubbar tillstyrkte planen enlig utsänt förslag. Klubbarna hjälps åt att 
informera medlemmarna. 
 
 



 
 

Muddring av Ryssundet 
Skärgårdsstiftelsen har via SBU inkommit med begäran om bidrag för att kunna muddra 
Ryssundet i södra skärgården. Begäran avslogs pga. mer angelägna och närliggande 
behov. 
 

12. Nästa möte 
Nästa möte är årsmötet som hålls enligt plan på Sticklinge Udde Båtklubb den 27 
november kl. 19, förtäring från kl. 18.30.  
Film om Archipelago Raid (max 30 minuter) ordnas av Tomas Grut ASS. 
 

13. Mötets avslutande 
Ordföranden tackade Philippe och deltagarna. Mötet avslutades.  
 
Vid protokollet   Justeras 
 
 
 
Björn Sjöström   Bengt Gärde 
 


