Protokoll från Lidingö Båtförbunds styrelsemöte 13 oktober 2016
Plats: Skärsätra Båtklubb
Deltagare:
Kristian Ehrling
Pär Gunnartz
Anders Lefrell
Lennart Gibo
Torsten Engevik
Ulrika Tode
Kjell Johnsson
Erik Alteryd
Thorgny Wingbro
Björn Sjöström
Per-Åke Persson
Allan Lundin
Lars Östervall
Lars Frisk
Philippe Tamwelius
Kristina Lindstedt

För kännedom
Calle Lönnborg KBS

Ordförande LBF
v Ordf. LBF
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BBK
KBK
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BBS
LIJS
Kassör LBF
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TBK
KBS
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TBS
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1. Mötets öppnande:
Ordförande hälsar välkommen till dagens styrelsemöte och tackar SBK för god mat.
Genomgång och justering av dagordningen för dagens möte.
Till protokollförare att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Pär Gunnartz.
2. Föregående protokoll
Ordföranden går igenom föregående protokoll och beslutspunkter.
3. Lidingö stad
Pär Gunnartz redogjorde för möte med Lidingö stad och utförd besiktning av hamnar den 13 oktober
2016. Vid LBKs brygganläggning noterades behov för åtgärder. Vid BBKs brygganläggning noterades
att flytkropparna i flera pontoner är i behov av översyn. Skoning på pontoner är dålig och i behov av
byte. Det noterades att på ASS och LBK hade pontoner flyttat sig trots relativt ny förankring. Pär
redovisade vidare vad som framkommit i svar på enkät. En investeringsplan avseende år 2018-2020
kommer upprättas med anledning av utfallet.
4. Båtkön
Björn Sjöström presenterade det aktuella läget för samt vad som hänt tidigare med den nya båtkön i
LBF:s regi. Han framförde att systemet är i stort sett klart samt att det fn genomgår testkörning.
Lidingö Stad överlämnar uppgifter och ansvar för båtkön under november. LBF tar över i början av
december. Information om kön kommer att finnas på LBF:s hemsida. Såväl de köande som
hamnkaptenerna kommer att kunna hantera båtkön genom internet. Klubbarna uppmans att anmäla
namn på medlemmar som man vill ge behörighet att hantera kön. Administration av båtkön kommer
att medföra intäkter till LBF. Storleken på dessa är fn inte säker varför de tillsvidare utelämnas i
förslag till budget för det kommande verksamhetsåret. Faställande av avgifternas storlek kommer att
ske i samråd med Båtrådet.
Beslöts att tillägg i bilaga till det huvudavtal mellan LBF och Lidingö Stad undertecknas av samtliga
båtklubbar.
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5. Ekskär
Lennart Gibo berättade vad som hänt på Ekskär under säsongen 2016. Bla har bojarna förnyats, nytt
bastuaggregat har installerats och en del stigar har fått ny beläggning.
Nästa år planeras ett nytt sophus och underhållsarbeten på bryggorna.
6. Lidingö Jolleseglare
Erik Alteryd berättade om jolleseglarnas aktiviteter under säsongen 2016. Säsongen har varit bra med
c:a 200 deltagare i olika aktiviteter. Bla har man har man genomfört en mycket uppskattad
skärgårdsraid med catamaraner. Mellan 30 och 40 personer tränar regelbundet i klubbens regi.
7. Miljö
Under denna punkt framfördes nyheter på miljöområdet. En utredning som syftar till att belägga giftig
bottenfärg med en avgift pågår. En annan utredning undersöker miljöpåverkan från avgaser som släpps
ut under vattnet. En tredje utredning undersöker miljöpåverkan från mikroskopiska plastpartiklar i
vattnet. Här har man frågat sig om borsttvättar för båtbottnar kan tänkas bidra med sådana partiklar.
Breviks Båtsällskap har nyligen anskaffat en högtryckstvätt för båtbottnar som återvinner och renar
tvättvattnet.
Skärsätra Båtklubb har numera en spolplatta med tillhörande vattenreningsanläggning.
8. Båtrådet
Nästa möte i båtrådet äger rum 8 november.
Björn Sjöström berättade att man i Sticklinge Udde Båtklubb tagit ansvar för kanotsport på Lidingö
genom att erbjuda kanotister att lägga sina kanoter på klubbens område. Detta sker inte helt utan
problem. Björn tyckte att frågan borde tas upp i båtrådet. Kanske kan ansvaret överföras till staden.
Anders Lefrell ansåg att det kunde vara dags att ta upp brofrågan i båtrådet med tanke på att nya
förutsättningar för denna uppstått under senaste tiden.
9. Årsmötet 17 november 2016
Förslag till verksamhetsberättelse för 2015-2016 presenterades och godkändes efter mindre justeringar
av texten.
Årets bokslut presenterades. det visade sig att detta överensstämde tämligen väl med budgeten. Vid 30
september fanns 164 792 kr i kassan. Lidingö Jollesglare har erhållit bidrag på 144 200 kr. Totala
kostnaden för Ekskär har uppgått till 161 100. Årets resultat blir 29 274 kr som tillsammans med
ingående eget kapital innebär att utgående eget kapital blir lika med 169 792 kr. Revisorerna har
godkänt bokslutet. Mötet godkände bokslutet.
En budget för 2016-2017 presenterades och godkändes. Intäkter förutom båtköavgifter beräknas bli
liknade som innevarande år. Utgifterna kan komma att öka något pga planerade arbeten på Ekskär.
Torgny Wingbro berättade att LBF har avskaffat tidigare plusgiro och istället skaffat bankgiro.
Dessutom har LBF övergått till ny bank, Handelsbanken i Lidingö centrum.
Motioner: inga motioner har inkommit till årsmötet.
Valberedningen söker kandidater till nya funktionärer i AU. Fn finns inga förslag. Klubbarna
uppmanas att anstränga sig för att få fram kandidater till ordförande, sekreterare och representant för
Lidingö Jolleseglare. Lars Frisk och Per-Åke Persson föreslås kvarstå i valberedniongen. Ulrika Tode
föreslås bli ny ledamot.
Alternativ till föredragshållare vid årsmötet diskuterades. Bla föreslogs Sjöräddningens gula båtar i
Medelhavet.
Kristian Ehrling och Torgny Wingbro fick i uppdrag att utse lämplig person att föräras
"Lidingöskeppet".
10. Övriga frågor
Björn Sjöström berättade om Sticklinge Uddes nya "monstertruck" som man köpt för sjö- och
torrsättning.
Redogjordes för att det pågår en statlig utredning som syftar till att införa moms på upplåtelse av mark
och anläggningar till båtklubbar. Förslaget har överklagats av Stockholms Stad. En sådan moms
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beräknas påverka klubbarnas ekonomi i ganska begränsad grad. Kristian Ehrling varnade dock för att
varje intäkt som kan definieras som näringsverksamhet kan få stora skattemässiga följder.
Ordföranden tackade Skärsätra Båtlubb för värdskapet och avslutade mötet.
Vid protokollet

Justeras

_________________________
Pär Gunnartz

________________________
Kristian Ehrling
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