
 
 

 
 

Närvarande  
Bertil Wahlstedt                        BBS 
Philippe Tamwelius                  TBS 
Kristian Ehrling                         LBF AU 
Lars Tornerhielm                      LBF AU 
Ulf Haraldsson                          LBF AU 
Fanny Bergqvist                       LJS 
Carl Johan Österborg               LJS 
Christer Björkén                       BBK/LBF 
Lars Frisk                                 BBK 
Carl Gustav Lönnborg              KBS 
Torkel Florman                         LSS 
Robbie Bergqvist                      BBK 
Jan Thuresson                         SUB 
Torbjörn Lidenklint                   ASS  
Håkan Dahlén                         SBK 
Per Åke Persson                     TBK 
Torsten Engevik                      KBK 
  

För Kännedom 
Torgny Wingbro           LBF AU 

 

Protokoll från styrelsemöte 12 februari på Sticklin ge Udde 
båtklubb 

Bilagor 
  
Samtliga utskickade dokument tillsammans med kallelsen biläggs protokollet. 

Sammanträdesdata 
 
Tid 2015-02-12  
Plats Sticklinge Udde båtklubb 
 
Nästa möte 
Styrelsemöte 21 maj Ekskär 

 

1. Mötets öppnande 

 Ordföranden öppnade mötet och tackade SUB för den goda maten. 

2. Askrike Segelsällskap  

Torbjörn Lidenklint, ordförande i ASS berättade om den utveckling som skett i klubben 
de senaste åren och särskilt i samband med det senaste årsmötet där styrelsen inte 
beviljades ansvarsfrihet. Styrelsen avgick och nytt årsmöte ska hållas där ny styrelse 
ska väljas. 



 
 

 
 

 

3. Föregående protokoll 

 Ordföranden gick igenom föregående protokoll översiktligt. Protokollet godkändes 

 
4. Ekonomi 

Kassören Torgny var inte närvarande men har meddelat att till dags dato har 40.000 
kronor förbrukats samt att det för närvarande finns 80.000 kr i kassan. Avier med årets 
avgifter kommer inom kort att skickas ut till klubbarna. 

 

5. Lidingö Jolleseglare 
 
Fanny Bergqvist som är sekreterare och Carl-Johan Österberg som är vice ordförande 
presenterade sig.  
 
- Klubbarnas medverkan till lägerverksamhet.  
LJS vill gärna driva ett sommarläger på Ekskär under 3 dagar med cirka12 elever. Ljs 
har för avsikt att presentera förslag vid klubbarnas årsmöte. Ett förslag väcktes att de 
under sjösättningsperioden själva besöker båtklubbarna och skapar intresse för 
evenemanget. Ordföranden föreslog att respektive båtklubb lyfter frågan i samband 
med sina årsmöten. En förutsättning för lägerverksamheten är att föräldrar finns på 
plats med sina båtar där barnen både kan äta och sova. LJS tar fram ett informations-
material som skickas ut till klubbarna för vidare spridning till medlemmarna. 

6. Miljö 
 

- Lidingö Stad avgifter 
Ordföranden informerade att Lidingö stad har beslutat om avgifter för bryggorna fram 
till och med 2017. Avgiften blir 600 kr per tre meter brygga. Stadens miljöenhet har 
beslutat om schablonkostnader för sina besök i klubbarna. LSS meddelade att de har 
överklagat beslutet till staden.  
 
- Glykolhantering inom klubbområden 
Ordföranden efterfrågade förslag på bra system för hantering av glykol från båtar. Det 
görs på lite olika sätt i klubbarna. En del använder hinkar, Talludden har ett system 
med slangar som kopplas till avgasröret på båtarna. Samtliga närvarande meddelade 
att de ställer krav på uppsamling av glykol i sina respektive klubbar. Ordföranden 
framförde att om någon klubb vill dela med sig av erfarenheter de själva tycker 
fungerar så får de gärna berätta detta för miljöansvarige Christer Björkén. 
 
 
 
 



 
 

 
 

- Miljöpolicys 
Ordföranden framhöll att det är viktigt att klubbarna upprätthåller sina respektive 
miljöpolicys då tillsynen annars kan medföra längre gående konsekvenser. 
 
- Toatömning 
Carl Gustav Lönnborg informerade att han tagit kontakt med kringliggande båtklubbar 
i Kyrkviken samt på södra sidan med syfte att dela på den nya toatömningsstation 
som ska uppföras i Käppala båtklubb. Ett antal klubbar har visat intresse och man har 
tagit fram ett gemensamt samarbetsavtal där klubbarna förbinder sig att dela 
kostnaderna för projektet mot att deras medlemmar kan använda toatömningsstation. 
Carl Gustav Lönnborg framförde att han förväntar sig svar inom kort så att projektet 
kan komma igång. Närvarande ordförande från de båtklubbar som adresserats 
meddelade att de kommer med svar inom kort men att de haft svårt att motivera 
kostnaden i sina respektive båtklubbar. Diskussion fördes och resulterade i en lösning 
för de klubbar som var närvarande.  
 
- TBT mätning 
Björn Sjöström har skickat ut ett upprop till klubbarna om att möjligheten att mäta TBT 
på båtskroven nu finns och ordföranden påminde om detta då det hittills varit ett svagt 
intresse för frågan. Diskussion fördes om nytta och effekter med detta. 
 
- Miljöspaning 
Christer Björkén informerade om kommande förändringar av riktlinjer kring 
båtbottentvättar. Havs och vattenmyndigheten har meddelat att man kommer att se 
över dessa och att det kommer reviderade riktlinjer under våren. Förhoppningen är att 
dessa kommer att bli tydligare än tidigare riktlinjer. Christer meddelade att han inte 
kommer att gå ut med egna skrivningar till båtklubbarna i miljöfrågor utan hänvisar till 
de skrivningar som finns på internet. Om någon vill bjuda in Christer till sin båtklubb så 
ställer han självklart upp på det. 

 

7. Lidingö stad 
 

- Utbyggnad hamnar 
ASS har fått nya pontoner och det finns en planering för andra båtklubbar under 2015-
2016. 
 
- Viktfördelning båtar vid bryggor 
Ordföranden meddelade att denna fråga dyker upp emellanåt. Viktfördelningen skiljer 
sig mellan olika båtklubbar och varierar beroende på hur anläggningarna är 
beskaffade. Utvecklingen går dock mot större och tyngre båtar vilket leder till 
frågeställningar om huruvida det går att öppna upp för att anpassa verkligheten efter 
denna utveckling. Lidingö stad har meddelat att man är beredda att ta se över 
möjligheterna och frågan ställdes om styrelsen ställer sig positiv till att frågan lyfts i 
båtrådet. Diskussion fördes kring detta. Några framförde att de är nöjda med de 
viktbegränsningar som de redan har då de har svårt av olika skäl att härbärgera större 
båtar. 



 
 

 
 

 
Beslut: Ordföranden fick i uppdrag att lyfta frågan i båtrådet med uppmaningen att 
klubbarna ska få besluta om vikter på egen hand efter sina egna förutsättningar 

 

8. Ekskär 

Ordföranden meddelade att LBF;s Ekskärsansvariga Ann Götesson meddelat att hon 

inte längre kan ta på sig detta ansvar. Styrelsen tillfrågades om AU kan få i uppdrag 

att utse en tillförordnad Ekskärsansvarig till nästa årsmöte. 
 

Beslut: Styrelsen biföll förslaget 
 
- Renovering av västra bryggan 
Arbetet är på gång men har försenats till följd av väder och vind. Entreprenören har 
gjort förberedelser och har meddelat att han kommer att bli klar inför årets säsong. 
 

9. Båtrådet 
 

Ordföranden frågade styrelsen om det finns någon särskild fråga som man vill lyfta i 
kommande båtråd. Ingen särskild fråga framfördes. Ordföranden redovisade 
översiktligt de frågor som lyftes på föregående möte.  
 

10. Båtbottentvätten 
 

Ordföranden informerade att LBF;s båtbottentvätt nu är avyttrad till entreprenören 
med förbehållet att denna fortsätter att driva tvätten i ytterligare 5 år. Samtliga tidigare 
avtal är uppsagda. Robbie Bergqvist informerade att BBK beslutat införskaffa en 
båtbottentvätt inför årets säsong. Arbetet med att förbereda för detta har redan 
påbörjats. Tanken är i första hand att BBK;s medlemmar ska få använda tvätten men 
det kommer även finnas möjlighet i ett senare skede att även andra båtklubbars 
medlemmar får nyttja tvätten. Per Åke Persson berättade hur det är tänkt att 
båtbottentvätten kommer att fungera i Torsvikshamnen. Man tror att det finns ett bra 
underlag inte bara från båtägare på Lidingö utan även från fastlandet på nordvästra 
sidan av ön. 
 

11. Svenska båtunionen 
 

- Båtriksdagen 
Årets båtriksdag kommer att hållas i Helsingborg i början av mars. Förslaget i år är att 
LBF representeras av Lars Tornerhielm och Torgny Wingbro.  
 
Beslut: Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget. 
 



 
 

 
 

På båtriksdagen ska även väljas ett antal funktionärer i styrelsen för Svenska 
båtunionen. Frågan ställdes om styrelsen har för avsikt att föreslå någon annan än de 
som framförts av valberedningen till val.  Styrelsen hade inget annat förslag.  
 
Diskussion fördes kring frågan om vad som gäller för klubbar som har medlemmar 
som kappseglar. För att få delta i organiserade kappseglingar krävs att man är 
medlem i Svenska seglarförbundet och detta är förenat med höga kostnader för 
klubbarna. Frågan är om man kan samverka i frågan mellan klubbarna. Redovisades 
alternativ att klubben stödjer medlemmens medlemskap i annan klubb för att delta i 
kappsegling. 
 
- Miljökonferensen 
Konferensen anordnas av SBU under andra helgen på årets båtmässa. Christer 
Björkén kommer att medverka från LBF. 

 

12. Övriga frågor 
- Efterträdare till Renato Peteh 
Lars Tornerhielm informerade att Lidingö stad anställt en efterträdare till Renato 
Peteh.  

 
- Lidingöbron 
Torkel Florman informerade att LSS protesterat mot den höjd som Lidingö stad 
planerar för den nya spårvägsbron som man ska bygga. LSS vill att bron ska få 
samma segelfria höjd som den högre bilbron. Staden har meddelat att detta medför 
betydande merkostnader som de inte anser är försvarliga i sammanhanget. 
Ordföranden åtog sig att inge en skrivelse från LBF till staden vilket mötet tyckte var 
en bra idé. Torsten Engevik från Katrinelunds båtklubb deltog inte i beslutet. 
 
- Om säkerhet i hamnar 
Ordföranden informerade att flytvästens dag kommer att hållas den 16 maj. Han har 
blivit lovad ett 20 tal flytvästar till Lidingö båtklubbar som delas ut till de båtklubbar 
som motiverar behovet på ett klokt och innovativt sätt. Frågan ställdes om generellt 
intresse finns för detta. Styrelsen ansåg inte att detta är en prioriterad fråga. BBK 
kommer att ställa krav på flytväst vid sjösättning och upptagning.  

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

13. Mötets avslutande 

Ordföranden tackade återigen för att Sticklinge Udde båtklubb upplåtit sin trevliga 

lokal, för god mat och samtliga närvarande för visat intresse för båtlivet.  

 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

 

Ulf Haraldsson   Kristian Ehrling 

Sekreterare    Ordförande 

 


