
 
 
 
 
 
 
Protokoll från Lidingö Båtförbunds ÅRSMÖTE den 26 november 2009  
 
1. Mötets öppnande och upprop 

Ordföranden i Bosö BK, Thomas Mehks och ordföranden i Lbf, Bengt Gärde hälsade alla 
välkomna och förklarade mötet öppnat. 
Bengt tackade också Bosö BK för gästfriheten och arrangemangen, som föregick mötet. 
Upprop skedde genom ifyllande av listor samt muntligt angivande av antalet 
röstberättigade från varje båtklubb/sällskap. Samtliga klubbar var representerade med 
sammanlagt 39 röstberättigade delegater. 
 

2. Val och ordförande och sekreterare för mötet 
Till ordförande för mötet valdes Bengt Gärde och till sekreterare Björn Sjöström. 
 

3. Frågan om årsmötet är i behörig ordning utlyst 
Årsmötet fastslog att kallelse till skett enligt stadgarna. 
 

4. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet 
Till justeringsmän valdes Carl-Gustav Lönnborg och Ernst Nilsson                     . 
 

5. Behandling av Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse, bokslut samt resultat- och 
balansräkning 
Verksamhetsberättelsen, bokslut samt resultat- och balansräkning var utsända före mötet 
och presenterades i sammandrag. 
 

6. Behandling av revisorernas berättelse 
Revisorernas berättelse lästes upp, godkändes och lades till handlingarna. 
 

7. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 
Efter behandling av punkterna 5 och 6 beslutade årsmötet att fastställa 
verksamhetsberättelsen, resultat- och balansräkning samt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet 
för verksamheten från den 1 oktober 2008 till den 30 september 2009. 
 

8. Fastställande av avgifter och budget 
Mötet beslutade om avgifter enligt framlagt förslag dvs. oförändrat 125kr per medlem i 
klubbarna. Årsmötet beslutade att godkänna budgeten för det nya verksamhetsåret enligt  
utsänt förslag. Förslaget innebär en ökad satsning på Ekskär som finansieras genom att 
merparten av Ekskärsfonden utnyttjas. 

 
9. Styrelsens förslag till ändring av stadgarna 

Förslaget justerades så att benämningen ” ansvarig för frågor som rör underhåll och 
utbyggnad av hamnarna” används konsekvent. Årsmötet beslöt sedan enhälligt att anta 
förslaget till förändrade stadgar. Punkten beslöts omedelbart justerad. 
 

10. Val av AU och funktionärer i LBF 



Göran Collin föredrog valberedningens förslag till val av funktionärer i LBF. 
Årsmötet beslöt om val enligt följande: 
 
Förbundsstyrelsens AU: 
Ordförande Bengt Gärde  1 år kvar 
Sekreterare Johan Mandelius Nyval 2 år 
Ungdoms-och  
utbildningsansvarig Göran Collin  Nyval 1 år  
Ansvarig för frågor  
som rör underhåll  
och utbyggnad  
av hamnarna Lars Tornerhielm Nyval 2 år 
Ansvarig Ekskär Åke Nygren  Nyval 2 år 
Kassör  Torgny Wingbro 1 år kvar 
 
Revisorer och suppleant: 
Revisorer  Bengt Liwång Omval 1 år 
  Claes Mellbin Omval 1 år 
Suppleant  Richard Malmborg Omval 1 år 
 
Övriga funktionärer: 
Intendent  Ekskär Pär Persson  Omval 1 år 
Ass. intendent  Leif Fryklund Omval 1 år 
Web-master Carl Gärde  Nyval 1 år 
Besiktnings- Philippe Tamwelius Omval 1 år 
samordnare 
Miljösamordnare Olle Erlandsson Omval 1 år 
  
Ledamöter i Lidingö Båtråd: 
Ordinarie  Bengt Gärde  Omval 1 år 
  Olle Hult  Omval 1 år 
  Lars Tornerhielm Nyval 1 år 
Suppleanter Åke Nygren  Omval 1 år 
  Lars Österwall Omval 1 år 
  Leo Dratwa  Omval 1 år 
Valberedning: 
Årsmötet utsåg följande personer att ingå i valberedningen: 
  Thomas Mehks 1 år (sammankallande) 
  Robert Jung  1 år 
  Björn Sjöström 1 år 
 

11. Utdelning av förtjänsttecken 
Förbundets guldnål förärades 4 personer; 
Torgny Wingbro 
Björn Sjöström 
Robbie Bergqvist 
Claes Mellbin  
 
Vandringsplaketten ”Skeppet” gavs till Olle Hult för sina långvariga insatser som vice 
ordförande.  



            
12. Övriga frågor 

 
Båtbottentvätten 
Björn föredrog bakgrund, ekonomi och beslutsläge samt att Lova-bidrag har beviljats.  
Årsmötet beslöt ge AU i uppdrag att arbeta fram förslag till avtal med lämplig entreprenör 
och förelägga styrelsen för beslut. Synpunkter från Käppala Båtsällskap ska beaktas vid 
val av entreprenör och utformning av avtal. 
 
Lidingö Jolleseglare 
Erik Alteryd berättade om LJS verksamhet.  
Avsiktsförklaring är tecknad för att flytta verksamheten till Riksidrottsförbundets 
anläggning på Bosön. Bra förutsättningar finns där och Sv. Seglarförbundet kan hyra in 
sig och unyttja LJS  båtar.  
Man vill skapa ett Seglingscentrum, som alternativ till Baggensfjärden, där vuxna och 
barn seglar på samma plats. Anders Lewander kommer också att gå in i styrelsen för LJS. 
Möjlighet finns för klubbarna att utnyttja båtar och anläggning för egna arrangemang! 
Material att sprida till klubbarnas medlemmar efterlystes. Info kan spridas via Lbf till 
klubbarna. 
 
Översiktsplanen 
Bengt rekomenderade klubbarna ta del av förslagen. Bl.a finns planer på bro över 
Kyrkviken. 
 
Avtalet 
Förhandlingsgruppen, företrädd av Björn Sjöström informerade om att Lidingö Stad 
försöker skjuta på förhandlingarna till efter valet. Reaktionerna var starka och det 
uppdrogs åt förhandlingsgruppen att formellt påkalla förhandlingar och synpunkter 
framfördes på att den styrka som finns i antalet medlemmar/väljare måste användas.  
 
SBU 
Bengt informerade om att Ungdom Miljö och Kommunikation står högst på agendan i 
SBU för närvarande. Det efterlystes deltagare från klubbarna med intresse för att delta i 
Båtriksdagen sista helgen i mars som delegater för Lbf 
 

13. Mötets avslutande 
Eftersom inte några ytterligare ärenden fanns att behandla tackade mötesordföranden de  
närvarande för visat intresse och avslutade mötet. 
 
 
 
 
Bengt Gärde   Björn Sjöström 
Ordförande   Sekreterare 
 
 
    
Carl-Gustav Lönnborg   Ernst Nilsson  
Justeringsman   Justeringsman 


