
 

 

Protokoll från Lidingö Båtförbunds styrelsemöte  19 maj 2016 

 

Plats: Ekskär 
 

Deltagare:    För kännedom: 

     

Kristian Ehrling Ordförande LBF Calle Lönnborg  KBS  

Inger Unnerby  Sekreterare LBF 

Pär Gunnartz   v. Ordf. LBF 

Lennart Gibo  BBK. Ekskärsansvarig 

Torsten Engevik  KBK 

Ulrika Tode  LBK 

Kjell Johnsson  BBS 

Erik Alteryd  LIJS   

Thorgny Wingbro Kassör  LBF     

Björn Sjöström SUB 

Per-Åke Persson TBK 

Allan Lundin  KBS   

Lars Östervall  SBK 

Lars Frisk  BBK 

Philippe Tamwelius TBS 

Torkel Florman LSS 

Kristina Lindstedt ASS 

 

1. Mötets öppnande:  

Ordförande hälsar välkommen till Ekskär följt av kort presentation av mötesdeltagarna. 

 

2. Ekonomi:  

Torgny redovisade senaste händelser samt kommande  in och utbetalningar. Beräknad 

behållning per 30 juni 248.000:-.  

 

3. Ekskär: 

Lennart informerade vid rundgång på ön om vad som gjorts bl.a. nytt aggregat i bastun, nya 

bojar och parasoller, samt vad som återstår att göra t.ex. uppfräschning av bastun. En ny 

högtryckstvätt kommer att inhandlas som kommer att vara till hjälp för diverse städjobb. 

 

4. Lidingö Jolleseglare: 

Normal verksamhet fungerar bra enligt Eriks rapport. Bra tillskott under 2015 med nya 

jolleseglare. Katamaraner ska segla i årets Lidingö runt. 

Planering av Ekskärs-regattan 2-5 augusti pågår för 8 katamaraner och 3 följebåtar. 

De flesta deltagarna kommer att bo i stora huset samt några i Styrhytten med 4 

bäddar. Styrhytten kan även användas som kontor med god utsikt över fjärden. 

Senast 3/7 ska anmälningarna till Stockholm Archipelago Youth Raid vara inne. 

Träning redan igång. 

Förslag framfördes att klubbarna ordnar jolleträning för ökat intresse och möjlighet 

att prova på. 

My Lundins tidigare förslag om seglingsutbildning för vuxna är inte möjligt att 

genomföra i år utan engagemang från andra. Jolleklubben erbjuder sig att komma till 

klubbarna för ökat intresse. Informationsblad kommer att skickas ut till klubbarna.  
 

 



 

 

5. Båtkön: 

Björn Sjöström informerade om planerna för övertagandet av båtkön. Inge Bramer SBU 

kommer att lösa nödvändiga förändringar i BAS -systemet tillsammans med Björn.  

Beräknas vara klart i höst enligt deras planering. Endast Skärsätra  saknar uppkoppling till 

BAS- K, vilket inte heller är alldeles nödvändigt. Nuvarande kösystem fungerar inte bra det 

nya måste bli mer flexibelt. 

LBF:s huvudavtal  och klubbarnas arrendeavtal måste kompletteras för villkorsändring. 

 

Framtida förändringar inom staden kommer att innebära att vissa förvaltningar går in i andra 

t.ex. Kultur & Fritid. Vad detta innebär för LBF och båtklubbarna återstår att se. 

 

6. Hamnar:  

Per Gunnartz informerade om pågående långtidsplanering av kostnader för bryggor 

tillsammans med Lidingö stad. Frågeformulär har skickats ut till alla klubbar men endast ett 

fåtal svar har inkommit. Påminnelse ska skickas ut. 

 

7. Lidingö stad. 

Torsten Engevik KBK informerade att representant för Lidingö stad har besökt hamnen 

p.g.a. tidigare ej åtgärdade brister, förslag kommer om vad som ska göras. Ulrika Tode LBK, 

informerade att tidigare påtalade brister ännu inte åtgärdats p.g.a. problem med upphand-

lingen, första leverantören hoppade av, allt uppskjutet. Nödvändigt att trycka på för att något 

ska hända.  

Kristina Lindstedt ASS, informerade om uppkomna skador p.g.a. kraftig blåst nyligen då en 

ponton förflyttades 4-5 meter. Kristina återkopplar till Kristian som kontaktar Lidingö stad 

för omgående åtgärder. 

 

Torbjörn Bragderyd Lidingö stad avtackas 26/5 med present från LBK. 

 

8. Båtklubbslån: 

Ordförande informerade ang. Anders Lefrells tidigare fråga om utredning för omvandling av 

Ekskär till stiftelse (se protokoll fr. 12/5).  A. L. har inte återkommit i ärendet. 

Ordförande har sökt Handelsbanken Lidingö om intresse finns att flera klubbar anlitar 

samma bank, och återkommer. 

 

9.Stadgar:  se under 12 SBU 

 

10. Valberedning: 

Valberedningen bestå av: Lars Frisk, Per-Åke Persson och Åke Nygren.   

 

Ordförande påtalade att det är viktigt att klubbarna integreras i arbetet att föreslå 

funktionärer till LBF. 13-16 funktionärer ska väljas varje år. 

  

11. Båtrådet: 

 Inför båtrådets möte i juni finns inget nytt att anföra. 

 

12. Svenska Båtunionen: 

Ordförande informerade att Skatteverket beslutat att vissa klubbar bedriver näringsverk-

samhet. Det är viktigt att klubbarna tydligt anger allmännyttiga ändamål i sina stadgar och 

skriver noggrann verksamhetsberättelse för att försvara kostnader och inkomster. För att 

slippa problem, gör rätt! Förslag att ungdomsverksamhet t.ex. jolleseglarnas aktiviteter ska 

poängteras. Ordförande har erbjudit sig att informera i ärendet runt om på båtklubbarna. 

 



 

 

13. Övriga frågor: 

Torkel Florman LSS ställde fråga angående båtklubbars eventuella ansvar att sanera mark 

som tilldelats dem av Staden där utfyllnadsmassor placerats för många år sedan.  

Björn S. hävdade att ett sådant ansvar aldrig har krävts tidigare. Ordförande redogjorde för 

det missförstånd som föreligger avseende miljöreglerna. 

 

Kjell Johnsson BBS informerade angående en högtryckstvätt, en ecowasher, som BBS 

innehar men som används endast 3 dagar per år, och erbjuder andra klubbar att nyttja 

densamma. Flera klubbar visade direkt  intresse. 

 

 Ordförande uppmärksammade Torkel Flormans 80-årsdag. 

 

Tackade mötesdeltagarna för visat intresse och avslutade mötet. 

 

 

 

Vid protokollet  Justeras 

 

_________________________ ________________________ 

Inger Unnerby   Kristian Ehrling 

 

 

 


