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1. Mötets öppnande:
Ordf. hälsar välkommen och tackar Breviks Båtsällskap som står
för värdskapet och den goda maten.
Kort presentation av samtliga.
Tyst minut i åminnelse av avlidna båtvänner, Gösta Forsberg,
Ulf Beijner och Hans Pettersson.
Lars Tornerhielm avtackas med vas och blommor för sina
insatser inom LBF. Kjell Johnsson hälsar alla välkomna till
BBS och informerar om kommande upprustning av
klubbhuset. Vartefter ordf. förklarar mötet öppnat.

2. Föregående protokoll:
Årsmötets protokoll godkändes utan anmärkning. Påpekades att
valberedningen behöver stöd från klubbarna inför val av nya
ledamöter.
3. Ekonomi:
Redovisning av kassören. I kassan ca 100.000:-. Beräkning framåt
ser ut att stämma. Beskriver utveckling av antal medlemmar
registrerade i SBU och påpekar hur viktigt det är att
klubbarna redovisar korrekt antal då vissa felaktigheter
uppmärksammats. Torgny hjälper gärna klubbarna så att
redovisningen stämmer. Inga frågor.
4. Lidingö Jolleseglare:
Erik Alteryd informerade om jolleklubbens planer inför kommande
sommar med kurser för katamaraner både ungdom och vuxna på
Ekskär. Kursplan skickas ut till ca 3000 adresser.
För ungdom planeras en katamarankurs vecka 31 mån-fre för
ungdom från ca 15 år och med viss erfarenhet. Gemensam segling
ut till Ekskär där man under veckan tränar och tävlar. Lennart Gibo
undersöker att lån av huset v 31 fungerar med övriga planer.
Troligen inget problem. Jolleklubben ser gärna att det blir en årligt
återkommande verksamhet. Spännande satsning! Viktigt att idén
marknadsförs ut till klubbarna. Bra om någon/några från LBF:s
styrelse finns på Ekskär under veckan.
Fråga om segelutbildning för vuxna (ev. separat för kvinnor) har
framförts, Erik tar frågan vidare om tillräckligt intresse finns.
Kristian informerade om remiss utskickad från transportstyrelsen
angående krav på för körkort för vattenskotrar.
5. Ekskär:
Lennart Gibo beskrev vad som planeras inför kommande säsong
bl.a. förbättring av trävirke på bryggan vid östra hamnen, byte av
bojar, bastuaggregatet byts ut, samt underhåll av huset och allmän
röjning på ön. Önskvärt att merparten av planerade arbeten är
avklarade före styrelsemötet 19/5. Planerad arbetshelg 21/5 - 22/5.
Ordf. tog upp frågan om nya kättingar till bojar. Beslut har tagits
tidigare att byta kätting mot linor. Lennart avgör huruvida byte bör
ske några i taget eller en och en efter behov.
6. Miljö:
Christer Björkén ej närvarande. Björn Sjöström redogör för
bifogade dokument angående "Tillsyn av underhåll av fritidsbåtar"
framtagna av Miljösamverkan Stockholm, kommunicerat på
stormöte november 2015.

Notera speciellt vad som sägs om bottenfärger och båtbottentvättar.
Kristian påpekade skillnad på olika vatten t.ex. västkusten/östkusten. Ingen hänsyn har tagits till olika förhållanden.
Checklista som skickats ut tidigare kommer att finnas med vid
besiktning av hamnarna, läs för att vara beredd på eventuella frågor
vid besök t.ex. från miljöinspektören.
Ordf. konstaterar att fakta saknas ang. mjuka kontra hårda båtfärger.
Björn redogjorde om egen test, resultatet gav inget entydigt svar vad
som fungerade bäst. På sikt kommer tvingande beslut troligen att
införas för båtbottenfärger.
7. Hamnar

Punkten stryks enl. ordf. förslag.

8. Lidingö stad
Ordf. informerar om Lilla Lidingöbron. Rivning och nybygge är
planerat vilket överklagats till Mark och miljööverdomstolen.
Prövning ligger nu i Svea hovrätt.
Fråga om moms för båtklubbar har kommit upp p.g.a. en
EU-dom där förhållandet med båtar kan likställas med p- plats
för bil. Ärendet är skickat till Skatterättsnämnden som kommer att
pröva frågan tidigast vid möte i april.
Lö-stad har kallat till hamnkaptensmöte 8/3.
Per Gunnartz kommer att delta.
Björn S. informerar om omarbetat förslag till nytt digitalt
båtkösystem. Se bifogat. Tanken är att allt ska vara rapporterat och
klart från samtliga båtklubbar vid en viss tidpunkt varje år.
I kön finns för närvarande ca 1000 sökande varav ca 460 aktivt
sökande. Ett digitalt system förväntas ge bättre kontroll på hur
många som verkligen är aktivt sökande.
Resp. hamnkapten redovisar digitalt i systemet om ledig plats,
staden hanterar informationen från klubbarna och platser tilldelas
sökande enl. könummerordning. Klubbarna får information och
avgör slutgiltigt vem som får plats!
En detaljerad specifikation kommer att upprättas av staden för
förankring i klubbarna vartefter upphandling av system sker. Mötet
påpekade att det borde finnas något befintligt administrationsprogram/kösystem som går att anpassa istället för att skapa helt
eget.
Fråga ställdes även hur hamnarna ska hantera anpassning på
befintliga båtplatser då det inte alltid är görligt eller önskvärt att
anpassa storlek på platser till nytillkomna båtar.
Klubbarna är över lag positiva till ett digitalt system med ett
undantag.

9. Båtrådet
Genomgång av protokoll från båtrådets möte dec. 2015.
Under §4 angående skyltar och sjömärken beslutades att L-ö stad
Tekniska förvaltningen tar över ansvar för skyltar.
§5 Bryggstatus:
Frågan om havstrappor för höga fasta bryggor kommer att tas upp
som en punkt under nästa båtrådsmöte.
Per Gunnartz följer upp med Johan Nordström.
Torsten Engevik: KBK har tidigare meddelat behov av havstrappor.
Önskemål/behov finns hos flera klubbar.
Beslut: Beslutades att havstrappor ska ingå i det gemensamma
investeringsunderlaget för ombyggnad av hamnar.
Ulrika Tode LBK påpekar att många bryggor på LBK är ruttna trots
tidigare besiktning och utlovad åtgärd från staden. Ulrika ringer
Johan Nordström på Lö-stad för besked om när problemet kan
åtgärdas.
Klubbarnas och LBF:s uppfattning är att stadens installationer ska
vara färdiga och funktionsdugliga för användning och på bekostnad
av staden enligt gällande avtal. Stadens bryggbesiktning ligger till
grund för vad som utförs. Svårt för LBF att bedöma hur stadens
budget/ekonomi fortlöpande ligger till. Mötet föreslog att klubbarna
gör en egen investeringsplan med kostnadsförslag som LBF
sammanställer och lämnar till staden för långsiktig planering och
uppföljning.
Diskuterades om utvecklingen av hamnen i Skärsätra Båtklubb.
Med anledning av en långdragen process beslutades att SBK sköter
kontakterna med staden angående hamnens utformning.
SBK kommer in med sitt förslag till LBF samt information om
ungefärlig kostnad.
§6 Lö-stad har meddelat att Waterloo flyttas till Björkskär.
§7 Tyngre båtar. Båtrådet beslutade att klubbarna får komma in med
förslag på bryggplatser vilka är lämpliga för tyngre båtar. Lö-stad
skall godkänna förslagen.
§10 Tillsyn Björkskär.
Lö-stad söker tillsynsman för Björkskär och Lilla Nassa.
Staden har via båtrådet hört sig för om det kan finnas någon
medlem inom båtklubbarna som är intresserad av uppdraget.

10. Svenska Båtunionen:
SBU anordnar Stora båtklubbsdagen 5/3 på båtmässan
Allt För Sjön.
Klubbfunktionärer kan köpa biljetter till rabatterat pris
inkluderande inträde till mässan, lunch och tillträde till
seminarier.
Ett liknande arrangemang i Göteborg var mycket intressant och
uppskattat med bl.a. föredrag angående moms, arrendefrågor och
styrelseansvar.
Inbjudan har gått ut till Miljökonferens som SBU arrangerar 12/3.
LBK representeras av Christer Björkén.
SBU Båtriksdag arrangeras 8-10 april med båt till Tallin. Kristian
och Torgny åker, ev. även Philippe. Önskvärt att någon ytterligare
från LBF följer med. SBU står för kostnad för 2 pers. Anmälan
senast 26/2.
11. Övriga frågor:
Lars Frisk BBK tog upp fråga ang. avgifter för vinterplatser för
medlem i annan klubb. För närvarande skiljer sig avgifterna kraftigt
mellan klubbarna. Lars ställde frågan om inträdesavgiften för
medlemmar i andra klubbar med vinterplats i BBK. Diskuterades
alternativa inträdesavgifter för nyttjande av vinterplatser i annan
klubb. Bosön har fler vinterplatser än sommarplatser, dessa kan
hyras ut till medlemmar i andra klubbar.
Utskick ang. "Båtsamverkan med Coboats" möttes av svalt intresse.
Torgny anförde fördelar med lättare och bättre kommunikation
mellan medlemmar och klubbar. Klubbarna får avgöra själva om
intresse finns.
12. Mötets avslutande:
Ordföranden tackade alla mötesdeltagare för visat intresse
och BBS för gästfrihet och god mat.
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