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Protokollfrån Lidingö Båtförbunds styrelsemöte den 11 oktober
2018.
Plats: Lidingö Båtklubb, LBK, Kyrkviken

Närvarande:
Pär Gunnartz
Torgny Wingbro
Peter Eckerbom
Lennart Gibo
Allan Lundin
Kristina Lindstedt
Lars Östervall
Claes Mellbin
Kjell Johansson
Fredrik Elz6n
Johan Wadmark

v Ordförande LBF
Kassör LBF, BBS

Sekreterare LBF, SUB
Ekskär LBF, BBK
KBS
ASS
SBK

SUB
BBS
LBK
LSS

1. Mötets öppnande
Ordföranden hälsar välkommen till dagens styrelsemöte
En presentationsrunda av samtliga deltagare. Två nya ordföranden har

tillkommit

LSS

och

LBK.

Genomgång samt justering av dagordningen för dagens möte.

under Övriga frågor bla; önskemål om kurs i Förarbevis, lnköp av nya
klubbflaggor.
Till protokollförare att jämte Vice ordföranden justera dagens protokoll är
sekreteraren Peter Eckerbom.
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2.

Föregående protokoll

Från den L7 mai från Ekskär, gicks igenom och det fanns inget att tillägga, utan
protokollet läggs till handlingarna.

3. Verksamhetsberättelse 2Ot7-zOLg
Torgny gick igenom Verksamhetsberättelsen och förtydligade att den gäller för
verksamhetsåret som är oktober-september och inte kalenderår.
Vissa justeringar i den utsända Verksamhetsberättelsen har gjorts.

4,

Ekonomi

Torgny gick igenom ekonomin och gav besked om att

LBF nu har 890.000 kr i

kassan.
Dessa pengar står idag på

ett bankkonto i SHB.

Enligt Torgny måste vi göra något åt kassan, som bara kommer att växa
framöver. Det är främst avgifterna från båtkön som gör att kassan växer.
Förslag att tas upp på

ÅV ar hur dessa pengar kan disponeras

sänker klubbarnas avgifter till LBF med en engångsersättning.
ger ungdomssatsningen via US ett engångsbidrag.
Ekskär finns pengar att spendera med ev indragning av EL, VA etc.
Kombinationer av dessa engångsbelopp kan även diskuteras.

Lennart har fått i uppdrag att ta fram en enkät på ev önskemål från
medlemmarna om olika investeringar på Ekskär samt kostnader för dessa.

5.

Lidingö Stad

Pär informerade om att Staden har gjort omorganisation av LBFs kontakter.
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ldag sorterar båtfrågorna under Enheten Teknik och Fastighet medan Båtrådet
och dess ordförande K-G Schiller tillhör Enheten Kultur och Fritid. Vår
kontaktperson Johan Nordström tillhör Teknik och Fastighet.
Pär har varit i kontakt med K-G Schiller för att höra om det skett några
förändringar sedan valet och fått den informationen att inget nytt har skett
dagsläget.

i

6. Besiktning av Hamnar
Pär G informerade i korthet om den besiktning av hamnarna som man hade
med staden den 3 oktober. Från staden deltog Johan och Henning och man

besökte samtliga klubbar med resp Hamnkapten.
I stort sätt var det OK en del småaktigheter fanns att åtgärda. Dessutom fanns
några mera kostsamma brister:
-LBK D bryggan byta kant
-BBK flera pontoner av trä har skadade

flytkroppar med betongskador som

sannolikt måste åtgärdas inom de närmaste åren
-ASS landgången vid kajfästet sitter fel
-Brevik rostangrepp på stålkonsoller B-bryggän, ej kris fn samt T-järn som
bommarna sitter i
Återkommande problem är infästningarna av T-järnen i bryggorna.
Enligt Pär har staden skött sig bra när det gäller sina brygg- och
hamnanläggningar.
Ett problem är idag stadens syn på befintliga pontoner eller bryggor är att
ansvarig projektledare i staden kräver att utbyte måste först passera Markoch Miljödomstolen för beslut.
På Hamnkaptensmötet gick man igenom punkterna som ska åtgärdas, där T-

järninfästningarna, är de mest frekventa felen. Borde finnas någon
standardlösning hur man monterar T-järnen.
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7.

Båtkön

Torgny presenterade statistik över båtkön. Den är rätt stabil och det är c:a
1.000 köande varav försvinner c:a 100 st per år men lika många nya

tillkommer.
ldag finns det 80 personer som varit i kön sedan 2003. De flesta som söker
brukar få en plats inom 2-3 är. Dock ej om man söker till en speciell klubb
exempelvis Skärsätra som har Dal6num i sitt närområde.

8.

Ekskär

Lennart informerade om vad som gjorts ute på Ekskär denna säsong.
Sopskåpet är på plats, Styrhytten är uppfräschad, Belysning med solceller till
Klubbhuset och Hamnen.
En Motordriven Brandspruta har införskaffats och förvaras i det gamla
sophuset. Under säsong ska den vara placerad på Bryggan vid hamnen så att
den snabbt kan komma till användning. Slangar finns så de räcker runt ön.
Antal besökare har hitintills varit L.300 och Klubbholmen kommer att stängas
sista helgen i oktober. Klubbstugan och Bastun är dock öppna.

Underhålls- och Utvecklingsplan för Ekskär fram till 2030 är framtagen av
Lennart.
Dessa är även kopplade titl Budgeten för Ekskär.

I

I

Lennart tar fram en enkät som ett hjälpmedel att få medlemmarnas synpunkter
på hur Ekskär ska se utvecklas i framtiden och vad man kan tänkas önska i
bekvämligheter, (EL, VA etc).

9. tidingö Jolleseglare
Patrik Björklund ej närvarande.
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10.Miliö
Krister Björkän ej närvarande.

Miljöfrågor är bla Båtbottentvätt som ex Bosötvätten. Även Toatömning som
är direktkopplade till stadens VA nät som KBS, BBK och SUB.
TBT mätning har idag gjorts i Brevik och samtliga båtar i SUB. Det gäller båtar
som är äldre än 1992 som kan ha sådan färg. Många äldre båtar kan även vara

renskrapade och inte längre har någon TBT färg.
Staden är intresserad av hur klubbarna arbetar med TBT och resp. klubb bör ta
fram en lnventeringsplan på båtar som har TBT.

Efter beslut om typ av åtgärd för att sanera TBT bör en gemensam upphandling
göras och att Torgny tar emot intresseanmälningar från resp, klubb.

11. Båtrådet
Nästa möte äger rum torsdagen den 17 oktober i Stadshuset.
Frågor som kommer att behandlas är bla:
-Hamnanläggningarna
-Fra mtida investeringar

12. Skärsätras hamnproiekt
Lars Östervall, SBS, informerade och visade på några skisser hur projektet

framskrider.
Det är bara de vågbrytande pontonerna som nu är föremål för utbyte och det
kommer inte att tillföras några nya båtplatser i hamnen i och med detta
projekt.
Arbetet med att byta pontoner kommer att ske den 29 oktober och allt ska vara
klart senast den 3L oktober i år.
Två av de gamla pontonerna kommer att bogseras till Torsviks båtklubb.
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13.LBFs hemsida

Torgny informerade och visade den nya hemsidan. (www.lidingobf.se).
Den stora förändringen är under Funktionärsmenyn och protokollen. Numera
är det enklare att hitta dessa eftersom bara aktuella för året finns där medan
de äldre finns på annan plats.
Även under rubriken Båtkön är reglerna nya
14. skatteverkets syn på båtklubbarnas dokument (stadgar, bokslut
mm).

Skatteverket har gjort nedslag på ett stort antal Båtklubbar och klassificerat
dessa som Näringsverksamhet och inte ldeella föreningar.
Det är därför viktigt att klubbarnas stadgar är inriktade på och syftar till att vara
en ideell förening, Ändamålsparagrafen är således mycket viktig eftersom det
är där man beskriver båtklubbens syfte.
I Bokslut och Verksamhetsberättelse ska man tänka på vilka ord och begrepp
man använder samt att dessa redovisningar överensstämmer med vad som har
beslutats i klubbens stadgar,
Viktigt att man gör en lnvesteringsplan i klubben för att kunna motivera större
tillgångar i kassan. Fonder anses inte längre vara en säker metod för att
motivera stora tillgångar. Vidare bör man undvika långa avskrivningstider vilket
bidrar till att bokförda tillgångar ökar.
Frågan om moms på arrendet är ännu inte avgjord.

15. Föredrag på Årsmötet
Några förslag från deltagarna på föredragshållare
Anders Lewander, segling deltagare i Whitbread

Henrik Smitterberg, sjöräddning
Milo Dahlman, Antarktis
Anders Boghammar, Boghammarvarvet
Sjöpolisen
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16.Lidingöskeppet ska i år tilldelas
Beslut: Styrelsen ger AU i fullmakt att utse årets den person som utmärkt sig till
att få Lidingöskeppet.

lT.Valberedningen
lngen från valberedningen var närvarande vid mötet, och således ingen
information fanns att presentera.
18. övriga frågor
LBK har planer på

att anordna en kurs i Förarbevis för i första hand ungdomar

Var köper man in nya Klubbfaggor och standerts?
Flagghuset Europa AB iÅkersberga har logo och färger.

19.Mötets avslutande
Ordföranden tackade Lidingö Båtklubb för värdskapet och förtäringen

vid

Justeras

n

Peter Eckerbom
Sekr LBF
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