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1 Mötets Öppnande 

 
Ordförande Christian öppnade mötet. Ordföranden tackade LBF för god 
sallad och Olle Erlandsson för trevlig och säker utresa. Tyst minut hölls till 
minne av Ernst Nilsson som gått bort. Nya medlemmar i styrelsen hälsades 
välkomna. Presentationsrunda genomfördes. Dagordningen godkändes 

2 Föregående Protokoll.  

Något oklart om föregående protokoll skickats ut till styrelsen. Sekreteraren 
åtog sig att skicka ut protokollet på nytt för säkerhet skull. Ordföranden gick 
igenom beslutspunkterna på föregående protokoll. 

Beslut: LBF kommer inte att delta på Lidingömässan. 

Protokollet godkändes av styrelsen. 

3 Ekonomi 

Kassören redovisade det ekonomiska läget. Estimat 2 år 2012 biläggs 
protokollet. För närvarande finns ungefär 200.000 kronor i kassan. 

4 Ekskär 

Ordföranden redogjorde för den nuvarande situationen kring Ekskärs 
intendent. Pär Persson har gjort många goda insatser för Ekskär men man 
har nu kommit till ett läge där Pär Persson med mycket kort varsel har lämnat 
sitt uppdrag både som intendent och som deltagare i Ekskärsgruppen. 
Ekskär får dock inte lämnas utan tillsyn utan Ordföranden och ansvarig för 
Ekskärsgruppen Åke Nygren har tillfrågat Leif Fryklund, medlem i Bosö 
båtklubb och tidigare intendent på Ekskär om han kunde ställa upp och han 
har ställt sig positiv till detta och är nu tillsynsman på Ekskär samt delaktig i 
Ekskärsgruppen. Styrelsen ställde sig positiv till detta. 

Åke Nygren redogjorde för de förbättringar som är gjorda på ön. Han delade 
även ut en 5 års plan som beskriver hur Ekskärsgruppen tänker sig den 
framtida utvecklingen på ön. 

2013 behöver man göra en total översyn över samtliga bojar. Med hjälp av 
entreprenören Kjell Blom planerar man för hur detta bäst ska utföras. 
Diskussion fördes om bästa sätt att göra detta på. Förslag från Lars 
Tornerhielm om att använda linor istället för kätting. 

Styrhytten kommer att målas under året. Den ska även öppnas upp och 
göras tillgänglig för de som önskar. Badstranden kommer att utvecklas. En 
bod håller på och renoveras. Det finns en ambition att skapa fler och bättre 
mötesplatser runt ön. Samtliga grillar ska bytas ut till murade permanenta 
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grillar. Det finns även tankar om att gallra i skogen så att solen bättre når 
fram till hamnen.  

Kassören framförde idén om att helt byta ut bojarna mot linor som kopplas 
direkt i bojstenar och förtöjs i bryggan. Det innebär bl.a. ett betydligt enklare 
underhåll. 

Trivselreglerna på ön är justerade. 

Påmindes åter om behovet att varje båtklubb utser en Ekskärsansvarig som 
om inte annat kan vara med och bidra till att information om ön kommer till en 
bredare krets. Även förslag från Björn Sjöström att förbättra skriftlig 
information om ön. 

5 Båtbottentvätten 

 Avtalen 

Det finns två avtal kring båtbottentvätten. Ett med Käppala båtklubb och 
ett med Anders Askefors som driver tvätten. Ordförande har nu tagit fram 
förslag till nya avtal. Dessa har skickats ut med kallelsen till mötet. 
Torsviks båtklubb har inkommit med skrivelse med förslag om att flytta 
tvätten till deras klubb.  

Beslut:  

LBF driver båtbottentvätten i ytterligare två år. 

Ordföranden i AU får mandat att teckna avtal med Käppala båtklubb 

Ordföranden i Au får mandat att teckna avtal med Anders Askefors. 

Angående förslaget om att flytta båtbottentvätten föreslår AU att frågan 
ställs till respektive båtklubb genom en enkät och så kan styrelsen fatta 
beslut med det svaret som underlag på nästa styrelsemöte. 

 Kassören redovisade de åtgärder som genomförs för att båtbottentvätten 
ska fungera bättre denna säsong. Det görs även olika slags 
informationsinsatser för att göra tvätten mer känd. Bosö båtklubbs 
ordförande meddelade att man detta år infört en särskild premie för de 
som väljer att tvätta sin båt på båtbottentvätten.  

6 Hemsidan 

Hemsidan har varit föremål för översyn. Björn Sjöström redovisade de 
ändringar som är genomförda. Han har skapat en helt ny och modern 
hemsida med en tydligare och enklare layout. Samtliga uppmanades att gå in 
på hemsidan och skapa sig en egen uppfattning då möjligheterna att visa 
hemsidan på Ekskär för alla samtidigt är begränsade. Ordföranden påpekade 
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vikten av att samtliga båtklubbar har länk till LBF;s hemsida på sina 
respektive hemsidor. Mötet uttryckte sin uppskattning över Björns insats. 

7 Lidingö jolleseglare 

Ordföranden informerade att Erik Alteryd från Lidingö jolleseglare tyvärr inte 
hunnit till Bosön i tid för att hinna med båten. Lidingö jolleseglare gör i år en 
särskild satsning på flerskrovsbåtar. LJS kommer även att donera en 
tvåkrona till Ekskär. Erik Alteryd skickar en hälsning om att de har behov av 
en kassör till Lidingö jolleseglare och önskade att detta förmedlades till 
styrelsen om det är någon som har något bra förslag. Lidingö jolleseglare 
kommer även att bedriva sommarläger på Ekskär i sommar. Det finns 
möjlighet även för äldre att prova på jollesegling ute på Bosön. Diskussion 
fördes över möjligheterna att förbättra information även om Lidingö 
jolleseglares verksamhet. 

8 Lidingö stad 

Kultur och fritidsnämnden har antagit det förslag om avgifter som tidigare 
framförts genom Båtrådet. Det finns nu även ett hamnkaptensråd som har sitt 
nästa möte den 29 maj. Syftet är i första hand att utbyta information mellan 
klubbarna. 

Lidingö stads slamsug för latrintömning, benämnd Waterloo, låg tidigare i 
Bosöviken. Den kommer nu att flyttas till en mer strategisk position. Var är 
ännu inte helt klart. 

Statistik underlag är utskickat av kassören till klubbarna för platser under 
säsongen är utskickat till klubbarna och svar förväntas före den 31 augusti. 

Vice ordföranden informerade att nu har Lidingö stad färdigställt sin 
översiktsplan även gällande båtfrågorna. Av handlingarna framgår att man 
tänker sig en utveckling med fler platser i de befintliga båtklubbar som finns. I 
planen finns även en bro över Kyrkviken beskriven. Bedömningen är att man 
tagit till sig en del av de synpunkter som LBF framfört men en del andra 
frågor kommer med stor sannolikhet att skapa problem för båtägare. 

9 Båtrådet 

Nästa möte sker den 12 juni. Ordföranden frågade mötet om någon ville 
framföra något som bör lyftas i båtrådet. 

Björn Sjöström framförde att han tycker att LBF ska verka för att påverka 
staden att arbeta för att bli utsedd till årets båtkommun. 

Vice ordföranden lyfte frågan om hur en utökning av antalet båtplatser på 
Lidingö kan ske och att det borde tas upp i Båtrådet. Då det är svårt att skapa 
fler ytor på land för uppläggning av båtar borde man även lyfta frågan om att 
kunna nyttja befintliga bergrum för uppläggning av båtar. 
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Även frågan om att staden borde utrusta bryggor och kajer med 
räddningsstegar kommer att lyftas på Båtrådet. 

Underhållsplanen för båtklubbarnas brygganläggningar håller på och 
revideras och vice ordföranden uppmanade deltagarna att inkomma med sina 
respektive behov snarast möjligt. Tanken är att planen ska vara rullande och 
således mer dynamisk än tidigare. 

10 Svenska båtunionen 

Lasse Östervall berättade om sina intryck av miljökonferensen som han 
bevistade för förbundets räkning. Konferensen var mycket intressant och 
givande och behandlade ett antal frågor av stort intresse för båtlivet som 
även kommer att få påverkan på varje enskild båtklubb i en nära framtid. 

Ordföranden informerade att på båtriksdagen 2012 antogs en proposition om 
att gå vidare med ett samgående mellan SBU och SSF. Planen är att 
samgåendet ska vara fullt genomfört 2014. Detta innebär att SBU upphör 
som organisation och att det kommer att bildas en ny organisation med ett 
nytt namn som ännu inte är fastställt. LBF har tidigare röstat nej till ett 
samgående och kommer att fortsätta med den hållningen. Det har även 
bildats en liten pakt mellan ett antal förbund i syfte att riva upp detta beslut. I 
pakten ingår bl.a. Östergötlands och Gästriklands respektive båtförbund. 
Uppfattningen är att viljan till samgående i första hand drivs av SBU;s ledning 
och att man inte förmått att skapa bred förståelse för fördelarna med ett 
samgående. Diskussion fördes om vad ett samgående skulle innebära. 

11 Gåshaga strand Båtklubb 

År 2009 var frågan om huruvida Gåshaga strands Båtklubb skulle få ingå i 
LBF uppe på ett styrelsemöte. Man ställde sig då positiv men det kom aldrig 
någon konkret fråga om detta. Nu har frågan aktualiserats igen och 
ordföranden framförde att den kommer att komma på dagordningen inför 
årsmötet.  

12 Övriga frågor 

Ordföranden framförde att det är dags att börja förbereda inför årsmötet och 
en del av det är att ta fram kandidater till att honoreras med Lidingöskeppet 
och efterfrågade därför om det finns förslag på kandidater. Klubbarna 
ombads inkomma med förslag inför nästkommande styrelsemöte. 

13 Mötets avslutande 

Ordföranden avslutade mötet och tackade för visat intresse för båtlivet på 
Lidingö. 

Vid protokollet    Justeras 
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