
LOGGEN Nr 1 
våren 2011Österhaninge Båtklubb



3

Så försvinner då is och snö igen som 
det gör varje år. Vi människor är bra 
konstiga. Vintern kommer alltid som 
en komplett överraskning och våren 
möts samma förvånade eufori varje 
år. För oss båtmänniskor blir det ett 
dubbelt uppvaknande i och med att 
den kära båten ska i spa´t. Det är ju 
tur att vårrustningen ska ske just på 
våren och inte på hösten. Då tror jag 
inte vi skulle orka med den. Visst är 
det märkligt vilken fördragsamhet 
man har med slip, puts och polering 
när man vet vad som väntar.

Så här års har jag ju haft litet progno-
ser om vädret inför kommande säsong. 
Jag kan bara säga att det bådar gott 
om man ser till det mest tillförlitliga 
tecknet, nämligen vinterns beskaf-
fenhet. ”Efter vargavinter kommer 
indiansommar”, som de gamla gre-
kerna sa, eller om det var kineserna. 
Klokt var det i alla fall, för detta har 
stämt under den tid jag levat. Mest 
tvärt om förstås, så att det alltid blivit 
fisiga somrar efter blidvintrar, men 
det gör ju inte klokskapen i utsagan 
sämre. Planera därför in mycket tid 
på sjön i sommar. Förresten kan ni 
planera in tid på klubbholmen redan 
under försommaren . Vi har en massa 
arbeten som ska utföras där så ta med 
snickarhammaren och plåster och 
anslut er till den arbetande öbefolk-
ningen. Jag brukar sätta på plåster 
redan innan jag greppar slagverktyg 
så är det redan klart när man träffar 
tummen.

Loggen har tagit initiativ till en enkät 
beträffande bottenfärger. Jag vill upp-
mana alla att svara på den. Tanken är 
att vi ska försöka bringa litet klarhet 
i vilka färger som funkar bäst och 
vilka som är bäst att hantera, både 
funktionellt, miljömässigt och prak-

tiskt. Var inte rädda att svara även 
om ni inte har helt ”tillåtna” färger. 
Enkäten är strikt till för internt ÖBK-
bruk och full anonymitet gäller för 
redovisningen av svaren. En idé kom 
upp på årsmötet att vi kunde ha olika 
upptagningspass för de med hård färg 
och de med lös färg och skaffa dubbla 
uppsättningar med sling. Detta kan 
behöva ventileras när vi ses i hamnen. 

Själv sitter jag i skrivande stund i 
min stuga i Dalarna. Mesarna håller 
som bäst på att sjunga upp sig, men 
låter fortfarande en smula skrovliga 
och osäkra. De första riktiga töda-
garna har just varit och på sjön som 
jag har utanför fönstret har snön just 
smält ihop och till natten lär det bli en 
fantastisk skridskois att glida ut på i 
morgon. Det lär hålla i sig länge, isen 
är 70cm tjock här. Till helgen bär det 
dock av till Haninge och båtvård. Det 
riktigt kliar i fingrarna.

Vi ses i hamnen!

Thomas 

Ordförandens 
funderingar…
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stormarna blev även den sista kampen 
för Göran som pågick i över 40 år där 
han årligen fick återställa stenarna i 
hamnen som vinterns stormar och is 
raserat. Han anlitade ungdomar för 
att för hand släpa stenar till att bygga 
sin grekiska hamn och murarna runt 
anläggningen.

Lusthuset som finns på Källskär är i 
folkmun kallat ”muminhuset” för att 
Tove Jansson bodde där när hon häl-
sade på. Om man tittar närmare på 
huset, så ser man att spiran på taket 
är den samma som finns på taket på 
muminhuset i sagan!

Tove Jansson lärde känna Göran Åker-
hielm då han bad henne måla en tavla 
som skulle hänga över den öppna spi-
seln på Källskär. ”Gör någonting med 
vilda klippor, varför inte en hysterisk 
filifjonka, sjöodjur och förresten pre-
cis vadsom helst”, skrev Åkerhielm i 
ett inledande brev till Tove Jansson. 
 
Källkär var dock innan Grevens tid ett 
välkänt Åländskt turistmål, tack vare 
den sk ”Källskärskannan”, en märk-
lig tre meter hög istidspelare i hår-
daste granit, polerad av inlandsisen.  
1984 skänkte Greven sin del av Käll-
skär till landskapet Åland. Sommar-
tid går det dagligen guidade utflykts-
turer till Källskär. 

Text o Foto: Inger o Hasse Nilsson 

54

Den lilla ön Källskär, längst ut i 
Kökars arkipelag är bygdens mest 
kända turistmål. Den kala ock ber-
giga holmen kallas ofta Grevens ö och 

användes fram till 1950-talet endast 
som sommarbete.
En sommardag 1958 steg svensken 
Göran Åkerhielm iland på Källskär, 

även kallad ”Greven” i folkmun. Han 
hade stor fantasi, och har tillsammans 
med kökarborna byggt upp alla märk-
liga byggnader på ön. 1965 köpte Gre-
ven Källskär, utom den norra delen.
Göran Åkerhielm byggde upp ett 
sommarparadis med cricketbana, vin-
odling, grekiska statyer etc. Detta på 
en ö liggandes vid öppna havet som 
årligen piskas av havsstormar. Höst-

Källskär
Sommaren 2010 seglade vi, Lambada och Åsali runt i 
Ålands skärgård, ett besök till Kökar Karlby, resulterade i 
att vi tog turbåten till Källskär för att se den svenske Fri-
herren Göran Åkerhielms livsverk.

Stockhuset. Källskärskannan.Lusthuset.

Jordgubbslandet.

Hermes, Gudarnas budbärare, tronar över hela skapelsen.

En av många marmorstatyer.

Hamnen.

Vår guide, personlig vän med ”Gre-
ven”. Över spisen syns del av Tove 
Janssons tavla.
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Vid årsmötet den 26 februari kom återigen nyttan och 
problemen med bottenfärgerna upp till diskussion. Det 
som dryftades var både miljöaspekter och hur väl färgerna 
fungerar.

Det viktigaste för oss som enskilda båtägare är nog hur 
väl färgen lyckas hålla beväxtning och tulpaner borta från 
båtens botten. Samtidigt är vi säkert så pass miljömedvetna 
att vi håller oss till de färger som är godkända för Ostkus-
ten. Jag vet också att några av oss har provat helt giftfri färg 
med inte alltid så lyckat resultat.

Ett av miljöproblemen med bottenfärgerna är att vissa är 
väldigt kladdiga. Vid sjösättning och upptagning kladdas 
lyftslingen till traktorn ned och därmed nedkladdas även 
efterföljande båtar. Dessutom har vi fenomenet som dis-
kuterades i klubben för några år sedan där båtarna klad-
das ned i samband med att grannbåten bottentvättas efter 
upptagningen. 
Det här skapar förstås både irritation och en massa extra-
arbete och har bland annat väckt en fundering om det är 
möjligt att separera båtar med mjuka kladdiga färger och 
båtar målade med hårda bottenfärger till olika arbetspass 
och ha två uppsättningar sling för vardera färgtyp.

Vilka färger är då kladdiga? Tyvärr är det knappast möj-
ligt att definiera detta utifrån färgernas mjukhet och ännu 
mindre utifrån olika fabrikat. 
Efter att ha hört mig för hos några fabrikanter vågar jag 
ändå påstå att en viktig påverkande faktor är färgens 
kulör. Ju mer pigment färgen innehåller desto kladdigare 
blir den och desto svårare är det att rengöra det som blivit 
nedkladdat. 

Av de vanligaste kulörerna är blå den som behöver mest 
pigment och är därmed värst ur kladdsynpunkt. Däref-
ter följer röd, vit-gråvit och svart. Svart är den kulör som 
erfordrar minst pigment av alla färgkulörer och är därmed 
att föredra ur den här aspekten.

En vädjan till klubbens medlemmar är därför, oavsett vil-
ket färgfabrikat du föredrar, se till att undvika en blå kulör. 
Det gäller såväl om den är ljusblå, marinblå eller mörkblå.

En idé som poppade upp i redaktionskommittén efter års-
mötet är att vi borde genomföra en enkät i klubben angå-
ende vilka bottenfärger som används och hur de fungerar.

Vi vill alltså att ni berättar vilken färg ni använt och hur 
väl den fungerat. Berätta även lite om hur båten använts, 
exempelvis om den legat i Askviken större delen av 
säsongen eller om ni haft den förtöjd på annat ställe eller 
varit på långresa. Får vi en hyfsad respons på detta kan alla 
klubbmedlemmar få en bättre uppfattning om olika bot-
tenfärger och mer specifikt hur de fungerar i de speciella 
förhållanden som råder i Askviken.

Avsikten är att ni skall kunna göra detta anonymt. En möj-
lighet är att vi bifogar en blankett i Loggen och sätter upp 
en brevlåda vid klubbhuset där man kan lämna sitt enkät-
svar. Vi har dock inte funderat färdigt på hur detta skall 
lösas i detalj. Påminnelse och information om hur enkäten 
skall gå till kommer i nummer tre av Loggen som utkom-
mer i september. Resultatet kommer att publiceras på hem-
sidan och i decembernumret av Loggen.

Lennart Edlund

På årsmötet 2011 klubbades att vi skall 
bygga en tältbotten till vårt partytält 
och att använda tältet under somma-
rens aktiviteter på klubbholmen. Med 
tältköpet fick vi också med bänkar 
och bord för c:a 40 personer som vi 
aldrig använt. De kommer nu väl till 
pass vid våra aktiviteter på klubbhol-
men och framförallt blir det en stor 
tillgång under seglarlägret.
Årsmötet klubbade också att ÖBK 
skall beställer ny sand till badstranden 
till förmån för de minsta ÖBK:arna.
Förhoppningsvis kan vi inviga tält-
botten med tält till Skoja Cup och 
Champanjegaloppen helgen den 11-12 
juni.
Midsommarhelgen firar vi sedvanligt 
med klädning av midsommarstång 
och ringdanser för stora och små. Lite 
aktiviteter för alla lekglada sker under 
dagen.
På kvällen samlas vi till gemensam 
middag vid långborden.  Priser delas 
ut och vi ärar dem som kunnat svaren 
på tipspromenadens kluriga frågor. 
Sen dansar vi tills solen går upp.
Midsommardagen fortsätter med lite 
aktiviteter för de minsta och Tre-
kamp för de stora. Midsommaren 
2010 kom många barn till klubbhol-
men vilket gjorde att det blev en riktig 
familjefest. Vi hoppas att det upprepar 
sig i år igen.
27 Augusti är det kräftskiva på klub-
bis och de inbitna seglarna och 
motorbåtsfararna tampas under 
dagen om vinst i Kräftköret och 
Bronspropellern.

Klubbens stora gemensamma Höstfest 
avrundar seglingen Höstrusket den 
17 september. Då har vi tagit in tältet 
till Askvik och avslutar  sommarens 
festligheter med middag med dans.
Alla vi som inte deltar i klubbens 
tävlingar deltar givetvis i festerna 
tillsammans med de tävlande. Det är 
bara en liten praktisk detalj som gör 
att tävlingar och fester har samma 
datum, och det är att vi alla skall träf-
fas och ha roligt tillsammans obero-
ende hur vi använder våra farkoster.
Alla aktiviteter anslås i hamnen på 
bryggorna och anslagstavlan samt på 
vår hemsida obk.se.

Vi ses i festvimlet
Festkommittén

Bottenfärger
En uppmaning och ett förslag till enkät

Sommar = Fester på klubbholmen!



8 9

Allt för sjön 2011
Det känns lite ”vårigt” när båtmäs-
san öppnar, så även om man inte tänkt 
köpa ny båt går man dit varje år. I år 
var det motorbåtarna som domine-
rade och på tillbehörssidan ökar klä-
der och skor varje år!?. Man får också 
sina glasögon putsade om man vill å 
de kan ju vara bra.

Det är imponerande att se veteran-
båtarna och vilket arbete det ligger 
bakom varje blänkande fernissa.

Drivvedskonst från Helen Larsson:s  
Atelje Horsfjärden, är också roligt att 
titta på.

Här kommer ett kollage från årets 
mässa.

Text o foto: Hasse Nilsson. 
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Seglarskolan 2011

Hej och välkommen till ett nytt år 
med Österhaninge Båtklubbs Ung-
domssektion! I år har vi som vanligt 
ett fullspäckat schema, som förutom 
massor av segling i Askvik bjuder 
på aktiviteter i form av bland annat 
kom-i-gång-aktivitet, jollevältning i 
Torvalla simbassäng, studiebesök på 
Sjöhistoriska Museet, kappseglingar 
och Lilla regattan X. Och du får abso-
lut inte missa årets höjdpunkt – seg-
larlägret ute på vår klubbholme!
Vi kör igång onsdagen den 31 mars!
Kontakta Erik Evers på telefonnum-
mer 076–555 39 51 eller mail eevers@
kth.se om du är intresserad av att 
börja segla med oss! 
Välkommen!

Vill du utveckla din seglingsteknik, träffa nya vänner och hitta på massor av 
bus? Välkommen till ÖBK-u:s seglarskola 2011.

SEGLARSKOLAN 2011 
Vill du utveckla din seglingsteknik, träffa nya vänner och hitta på 

massor av bus? Välkommen till ÖBK-u:s seglarskola 2011. 

 

Hej och välkommen till ett nytt år med Österhaninge Båtklubbs Ungdomssektion! I år har vi 

som vanligt ett fullspäckat schema, som förutom massor av segling i Askvik bjuder på aktiviteter 

i form av bland annat kom-i-gång-aktivitet, jollevältning i Torvalla simbassäng, studiebesök på 

Sjöhistoriska Museet, kappseglingar och Lilla regattan X. Och du får absolut inte missa årets 

höjdpunkt – seglarlägret ute på vår klubbholme! 

Vi kör igång onsdagen den 31 mars! 

Kontakta Erik Evers på telefonnummer 076–555 39 51 eller mail eevers@kth.se om du är 

intresserad av att börja segla med oss! 

Här kommer ett schema för våren 2011. Jollevältningen 
kommer att hållas i Torvalla idrottshall medan övriga akti-
viteter kommer att hållas i Askvik. Det är viktigt att alla 
deltar i jollevältningen där vi ledare måste se att eleven kan 
simma 200 meter.

Ifall ni inte kan komma är det viktigt att ni meddelar detta 
till oss ledare så att vi kan anpassa aktiviteterna.

31 mars 17.00 - 20.00  Upptaktsträff Askvik
6 april 18.00 - 20.00  Teoripass 1 + föräldramöte Askvik
13 april 18.00 – 20.00  Teoripass 2 Askvik
17 april 08.00 – 15:00  Korvförsäljning Askvik
20 april 15.00 – 17.00  Studiebesök Sjöhistoriska
  Riksmuseet
24 april 08.00 – 15.00 Korvförsäljning Askvik
27 april 17.45 – 20.00 Båtvård Askvik
30 april 15.00 – 18.00 Jollevältning Torvalla idrottshall
1 maj 08.00 – 15.00 Korvförsäljning Askvik
4 maj 17.45 – 20.30 Segling 1 Askvik
11 maj 17.45 – 20.30 Segling 2 Askvik
18 maj 17.45 – 20.30 Segling 3 Askvik
25 maj 17.45 – 20.30 Segling 4 Askvik
1 juni 17.45 – 21.00 Segling 5 och säsongsavslutning 
  Askvik
1 juni 24.00 Sista anmälning seglarlägret 
3–4 juni 17.00 – 17.00 Lilla regattan X Askvik
8 juni 18.00 – 19.30 Utvärderingsmöte Vårtermin
  Askvik
11 juni 07.00 – 19.00 Skoja Cup Askvik / Klubbholmen
1 juli 24.00 Sista inbetalning seglarlägret
31 juli–5 augusti, v 31 Seglarläger Klubbholmen 

Schema Våren 2011

Lilla regattan X 

Fredagen den 3 maj klockan 17.00 hissar vi segel i Askvik och ger oss ut på Lilla regattan X. 

Lilla regattan tar oss ut på en skattjakt till havs där vi är pirater som alla försöker komma först 

till skatten. När skatten är erövrad återvänder vi till klubbstugan där vi övernattar, leker lekar, 

ser på film och äter en god middag som vi lagar tillsammans. På lördagsförmiddagen seglar vi 

iväg på en lite längre seglats till en ö där vi äter lunch och njuter i solen (och badar för de som 

vill). Sedan seglar vi hemåt och strandar i Askvik kring klockan 17.00, lagom innan middag. 

 

Pris: 300 kr inklusive mat 

 

 

Bild från en seglats utanför Klubbholmen. 

Seglarlägret 2011
Missa inte årets höjdpunkt – Seglar-
lägret ute på klubbholmen! Följ med 
ÖBK-u på en veckas äventyr då vi 
seglar, badar, busar och har roligt till-
sammans. Vi bor i tält, lagar mat över 
öppen eld och njuter av sommaren 
när den är som bäst! Missa inte chan-
sen att vara med på sommarens bästa 
vecka ute på Ängsholmen.

Söndagen den 31 juli kl 12.00 samlas 
vi i ÖBK ś klubbhamn Askvik, Gålö. 
Där stuvar vi all packning och riggar 
båtarna för avfärd mot Ängsholmen.

Lägret avslutas fredagen den 5 augusti 
med avfärd mot Askvik från Ängs-
holmen kl 12.00. Vi beräknar att vara 
klara i Askvik kl 15.00.

Pris: 2 000kr

Mer info kommer så småningom!Bild från en seglats utanför Klubbholmen.

Höstterminen fortsätter onsdagen den 24 augusti och 
fortsätter sedan med ytterligare fem pass, inklusive avslut-
ningsparty! Missa inte!

Lilla regattan X
Fredagen den 3 maj klockan 17.00 hissar vi segel i Askvik 
och ger oss ut på Lilla regattan X. Lilla regattan tar oss ut 
på en skattjakt till havs där vi är pirater som alla försöker 
komma först till skatten. När skatten är erövrad återvän-
der vi till klubbstugan där vi övernattar, leker lekar, ser på 
film och äter en god middag som vi lagar tillsammans. På 
lördagsförmiddagen seglar vi iväg på en lite längre seglats 
till en ö där vi äter lunch och njuter i solen (och badar för 
de som vill). Sedan seglar vi hemåt och strandar i Askvik 
kring klockan 17.00, lagom innan middag.

Pris: 300 kr inklusive mat

Seglarlägret 2011 

Missa inte årets höjdpunkt – Seglarlägret ute på klubbholmen! Följ med ÖBK-u på en veckas 

äventyr då vi seglar, badar, busar och har roligt tillsammans. Vi bor i tält, lagar mat över öppen 

eld och njuter av sommaren när den är som bäst! Missa inte chansen att vara med på 

sommarens bästa vecka ute på Ängsholmen. 

  

Söndagen den 31 juli  kl 12.00 samlas vi i ÖBK´s klubbhamn Askvik, Gålö. Där stuvar vi 

all packning och riggar båtarna för avfärd mot Ängsholmen. 

Lägret avslutas fredagen den 5 augusti  med avfärd mot Askvik från Ängsholmen kl 12.00. 

Vi beräknar att vara klara i Askvik kl 15.00. 

 

Pris: 2 000kr 

Mer info kommer så småningom! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven ”Skoja” Johansson har lämnat oss, han blev 80 år. 

Svenne blev inte medlem i klubben förrän 1980, då fick han 
sitt medlemskap i 50 årspresent av några klubbkamrater.  
Men redan innan han blev medlem deltog han i klubbens 
kappseglingar. 1973 vann han klubbens vårsegling till Kol-
näsviken.  När han upptäckte att det inte fanns något pris 
att vinna, skänkte han det horn som sedan blev vandrings-
pris i den segling som heter Skoja Cup. 

Svenne var inte bara en duktig seglare utan också en sång 
och dansman. Evert Taube och Karl Gerhard stod på 
repertoaren när Svenne ledde oss i allsången .

På landbacken var det skidor och friluftsliv som gällde 
och ibland lite dans med gamla och handikappade. Till 
dansen tog han alltid cykeln, oavsett hur långt det var till 
dansbanan.

Tack Svenne och segla väl

Klubbkamraterna.

Till minnet av jazzgossen Svenne 
Skoja Johansson



Plats: Klubbhuset,  Askvik
Tid: Torsdag 24 februari 2011, kl. 19.00

Dagordning enligt kallelse.

§ 1 Årsmötets öppnande
ÖBK:s ordförande Thomas Fredén, hälsade de närvarande 
välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

§ 2  Fastställande av röstlängd för mötet
39 personer närvarande enligt bifogad närvarolista.

§ 3 Årsmötets stadgeenliga utlysande 
Årsmötet godkände mötets utlysande.

§ 4 Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Valdes Robert Johansson och Margareta Zetterström.
 
§ 5 Val av två protokolljusterare och tillika röst-
räknare
Valdes Lars Lindahl och Stig Asplund.

§ 6 Föredragning av styrelsens verksamhets- och  
förvaltningsberättelse
Ordföranden gick igenom tidigare utsänd verksamhetsbe-
rättelse varvid mötesdeltagarna hade möjlighet att ställa 
frågor och framföra synpunkter. 
Thomas Fredén och Ulf Sjögren redogjorde för förvalt-
ningsberättelsens resultat- och balansräkning för perioden 
2009-11-01 till 2010-10-31, varefter årsmötet godkände 
verksamhets- och förvaltningsberättelse.

§ 7 Föredragning av revisorernas berättelse
Revisor Ulf Sjögren föredrog revisionsberättelsen för år 
2010, se bilaga. Revisorerna tillstyrkte förvaltningsberät-
telse, balansräkning samt styrelsens förvaltning i ÖBK-u 
och förordade ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksam-
hetsåret.

§ 9 Behandling av propositioner och motioner
Ingen proposition från styrelsen till årsmötet 2011.

Motioner 
Motion från Festkommittén och Klubbholmskommit-
tén angående byggande av grillplats på klubbholmen.
Förslaget är presenterat i sin helhet i kallelsen. 
Årsmötet godkände förslaget med följande tillägg: Ett 
principbeslut togs om byggande av flyttbar grillplats, 
däremot skall förslaget på grillplatsens placering och utse-
ende lämnas till styrelsen.

Motion från Festkommittén, Klubbholmskommittén, 
Tävlingskommittén och ÖBK:u angående byggande av 
tältbotten på klubbholmen.
Förslaget är presenterat i sin helhet i kallelsen.

Årsmötet godkände förslaget med följande tillägg: Beslöts 
att vidareutveckla förslaget till ett större trägolv 6,3m x 
12,3m med två takstolar, så att tältet kan förlängas med 
presenningar. Kostnaden beräknas då öka från 12 000 kr. 
till 30 000 kr.

Motion från Mats Gerth angående minskning av natt-
vakter till en natt per år och medlem.
Förslaget är presenterat i sin helhet i kallelsen.
Årsmötet avslog motionen med hänvisning till styrel-
sens motivation, att antalet nattvakter redan är minime-
rat. Dessutom påpekades det, att vi har blivit klassat som 
”Säker hamn” av försäkringsbolaget if, och därmed får ett 
fördelaktigt båtförsäkringsavtal.

§ 10 Föredragning och fastställande av budget, avgif-
ter och ersättningar för kommande verksamhetsår
Thomas Fredén redovisade 2011 års budgetförslag, med 
följande tillägg:
Kostnaderna för ÖBK:u räknas om från -30 000 kr till 
-20 000 kr.
Klubbholmens kostnader räknas om från -40 000 kr till 
-58 000kr.
Kostnaderna för framtida projekt räknas om från -60 000 
kr till -75 000 kr.
Årsmötet godkände föreslagen budget för kommande år.

§ 11 Fastställande av antal ledamöter i styrelsen
Årsmötet fastställde att antalet ledamöter i styrelsen är 6st.

§12 Val av styrelseledamöter för en tid av två år
Val av styrelseledamöter ojämna år:
Ordförande Thomas Fredén vald för 2011
Sekreterare Margareta Zetterström vald för 2011
Vice ordf./miljöansvarig 
Yvonne Schelander omval 2011-2012
Hamnmästare Börje Pahlén omval 2011-2012
Medlemsansvarig Bo Wigle omval 2011-2012
Kassör Rikard Ranängen fyllnadsval 2011
Årsmötet godkände valberedningens förslag.

§ 13 Val av revisorer för en tid av två år och en supp-
leant för en tid av ett år
Ulf Sjögren, sammankallande omval 2011-2012
Bernt Eriksson vald för 2011
Håkan Andersson,suppleant   nyval 2011      
Årsmötet godkände valberedningens förslag.

§ 14  Val av tre ledamöter till valberedningen på ett år 
varav en sammankallande
Robert Johansson, sammankallande nyval 2011
Lars-Göran Nilsson nyval 2011
Henrik Thörnblom nyval 2011
Årsmötet godkände valberedningens förslag.

§ 15  Val av ledamöter till kommittéer för en tid av ett 
år varav en sammankallande
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Hamnkommittén
Börje Pahlén, sammankallande omval 2011
Lasse Ahlqvist, bryggbas Fyren omval  2011
Ingvar Persson, bryggbas Båken omval 2011
Anders Lundin, bryggbas Pricken omval 2011
Anders Lindén, bryggbas Bojen omval 2011
Kjell Björklund, klubbhus nyval 2011

Klubbholmen
Nils Holst, sammankallande omval 2011
Lars Lindahl nyval 2011
Stig Asplund, ersättare omval 2011

Redaktionskommitté
Christer Lundgren, 
sammankallande omval 2011
Lennart Edlund omval 2011
Lars Johansson omval 2011
Hans Nilsson omval 2011
Web-ansvarig, Hans Nilsson omval 2011

Tävlingskommitté
Håkan Kvist, sammankallande omval 2011
Jan Axell omval 2011
Jonas Edwinson omval 2011
Anders Åhman nyval 2011

Festkommitté
Margaretha Björklund, 
sammankallande omval 2011
Per Holgersson omval 2011
Stina Karlemyr omval 2011
Jan Löfgren omval 2011
Marie Senke nyval 2011

Traktorkommitté
Lars Schelander, sammankallande omval 2011
Anders Söderström omval 2011
Per-Olov Sandberg omval 2011

Bastukommitté
Karl-Johan Ulmanen, 
sammankallande  omval 2011
Anders Hellberg omval 2011
Anders Lindén omval 2011
Kjell Björklund omval 2011
Årsmötet godkände samtliga förslag.

§ 16 Ungdomssektionen ÖBK:u
Erik Evers, sammankallande vald för 2011
Årsmötet godkände valberedningens förslag.

§ 17 Godkännande av ÖBK- u:s årsmöte i enlighet 
med § 19
Årsmötet godkände ÖBK-u:s årsmöte.
 
§ 18  Avslutning
Mötesordförande Robert Johansson tackade för visat 
intresse och förklarade årsmötet 2011 för avslutat.
Thomas Fredén avtackade med en blombukett, de med-
lemmar som har avgått ur olika kommittéer, för ett gott 
arbete.

Thomas Fredén informerade om åtgärder, som vi kan 
bli ålagda att göra, efter besiktningen i klubbhamnen av 
”Södertörns Miljö och Hälsoskyddsförbund”. Informa-
tion om detta kommer under våren. Vi ska avvakta båt-
organisationernas och kommunens utlåtande om bl.a. toa-
tankstömning och spolplatta innan vi agerar i frågorna.

Förslag kom på sandlass för utfyllnad på klubbholmens 
badplats.
Detta beräknas till en kostnad av 14 000 kronor inklusive 
transport.
Förslaget tas upp på kommande styrelsemöte.

Förslag på att renovera våra bryggkärror på städdagen i 
vår.

Vid protokollet:

Robert Johansson Margareta Zetterström
Robert Johansson Margareta Zetterström
Ordförande Sekreterare

Lars Lindahl Stig Asplund
Lars Lindahl Stig Asplund
Justerare Justerare

Utdrag ur styrelseprotokoll 2011-03-29
Hamnen
Sjösättningsdagarna i vår börjar ti 26/4 enligt planerat 
schema. Lappar om sjösättningsdag sitter på alla båtar.
Styrelsen beslöt att fortsätta planeringen av att byta ut t.ex. 
10 st y-bommar varje år. Eftersom kostnaden är mellan 
8000 - 10 000 kr/bom, så krävs det ett extra medlemsmöte 
för detta. Börje ansvarar för planeringen.
Flexibel Marin AB är en firma, som vill komma och infor-
mera om båtlyft i hamnen. Börje kontaktar firman.
Vi har fått en förfrågan, om vi kan ta in företag som med-
lemmar. Styrelsen anser att så inte är fallet. Endast privat-
personer kan ansöka om medlemskap i ÖBK.
Thomas svarar Örlogsberga Båtklubb att vi tyvärr inte har 
någon möjlighet att hjälpa dem med båtplatser i Askvik.
Arbetet med ungdomssektionens brygga pågår.
Styrelsen beslöt att Börje skall köpa en radio, som placeras 
i vaktstugan.

Medlemsfrågor
Två ansökningar om medlemskap i ÖBK har inkommit till 
styrelsen sedan föregående styrelsemöte:
Jenny Susaeg
Pierre Hägnestrand
En begäran om utträde ur ÖBK sedan föregående sty-
relsemöte:
Daniel Persson
Styrelsen beviljade inträde och utträde för ovanstående.

Ansvarsfördelningen för styrelsens arbete:
Thomas Fredén, ordförande. 
Organisationsfrågor
Försäkringsfrågor
Kontakt med hedersledamöter i ÖBK
Kontaktperson – Redaktionskommittén

Årsmötesprotokoll 2011-02-24
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Försäkringen din båt Förtjänar!
www.svenskasjo.se · 08-541 717 50

kliv ombord du också!
Hos oss möts du av genuint båtintresserade 
personer och försvinner inte i mängden.  
bli en i ett exklusivt gäng du också! 
ring 08-541 717 50

Segel
Sprayhood
Båtdynor

Hansa Marin AB, Rolf Gromer, Rörvägen 62, 136 50 Haninge
Tel +46 8 550 680 50                         mail: info@hansamarin.se

Yvonne Schelander, vice ordförande
Miljöansvarig
Bistå ordförande i styrelsearbetet
Post
Kontaktperson – Festkommittén och    
Tävlingskommittén

Rikard Ranängen, kassör

Börje Pahlén, hamnmästare
Hamnen, el, sopor, toalettömning
Kontaktperson – Traktorkommittén och  bryggbasar
Kontaktperson – klubbholmen och klubbhuset

Bo Wigle, medlemsansvarig  
Information till nya medlemmar
Köplatslista
Medlemsmatrikel
Vaktlista
ÖBK-U

Margareta Zetterström, sekreterare
Kallelser, protokoll, 
Verksamhetsberättelse
Årsmöteshandlingar

Kalendarium 2011

Sjösättning ti 26/4, on 27/4, to 28/4
  må 2/5, ti 3/5
Städdagar ti 10/5, to 19/5
  lö 29/10
Vaggdag on 28/9
Upptagning lö 8/10, lö 15/10, lö 22/10

SMBF kommer att distribuera en karta över Stockholms 
skärgård, som visar var det finns möjlighet att tömma 
toatanken.

Vi beslöt att lägga ut web-tidningen Dagens Båtliv på 
klubbens hemsida.

Motiv från Källskär. Foto: Hasse Nilsson.
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