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Försäkringen din båt Förtjänar!

trött på att 
göra försäkringsbolagen  

onödigt rika?
Sluta upp med det! Vi har anpassat premierna  

ännu mer till din fördel. Olycksfallsförsäkring för alla 
ombord är en av nyheterna och du kan få upp till 20 % 

rabatt på villa-, hem- och bilförsäkring.

Kolla själv. 
Gå in på vår hemsida eller ring.  

Nu på en gång!

Styrelsen informerar
Elanslutningar i hamnen
Under tiden båtarna står på land i Askvik gäller samma 
regler som vid bryggorna.
Inga elkablar får vara inkopplade utan att båtägaren är 
närvarande.  Det utgör en alltför stor BRANDRISK.
Styrelsen

Resultat av gallup vid 
upptagningarna
Vid upptagningen i höstas gjordes en gallup för att få reda 
på hur det stod till med båttoaletterna i våra båtar med 
tanke på Transportstyrelsens uppdrag. Samtidigt frågade 
vi efter navigationskunskaperna för att eventuellt starta 
kurser till våren. Till vår stora glädje var det endast 12 
stycken av 124 tillfrågade som saknade papper på sin kun-
skap. Nu var det mest ”herrarna” i familjen som besvarade 
frågan om Förarbevis eller högre behörighet. Står det lika 
väl till i resten av familjen? Skall vi starta en kurs till våren? 

Hör av er. Vi har även en förfrågan om kurs i VHF, även 
här önskar vi få besked om det är fler som är intresserade.
Så här svarade ni på vår gallup:
124 båtar besvarade frågorna.
74 st  hade Septitank utan däcksgenomföring
25 st hade tank med däcksgenomföring
68 st  Förarbevis
44 st Högre behörighet
Att så många har någon form av navigationsbehörighet är 
något vi skall vara stolta över.
De 74 båtarna som hade septitank men ej däcksgenomfö-
ring har mycket att jobba med.
I Vår Loggen kommer vi att presentera förslag på hur 
man på enklaste sätt kan fixa en däcksgenomföring för 
sugtömning.

Askvik säker hamn
Försäkringsbolaget If har utnämnt vår hamn i Askvik till 
”Säker hamn”. Du som försäkrar i If kan åberopa detta och 
få sänkt premie på din båtförsäkring.



Äntligen kom snön, men måste allt 
komma på en gång! Som tur är var det 
kallt när den föll så vi slapp tung snö 
på våra båttäckningar. Lasse Sche-
lander och Lasse Boström har varit 
och hämtat vår nya lättskopa så nu är 
traktorn komplett och i och med detta 
kan vi snöröja i hamnen. Glöm inte att 
titta till båten då och då, mycket kan 
hända vintertid.
I den här Loggen finns kallelsen till 
Årsmötet 2010-02-18 samt Verksam-
hetsrapporten för 2008 - 2009. I dessa 
handlingar finner ni att styrelsen 
tyvärr måste föreslå höjning av vissa 
avgifter. Den nyinköpta traktorn drar 
amorteringar och räntor, Vattenfall 
har aviserat en höjning på elpriset 
med 7,5%. Allt detta tillsammans gör 
att vi måste höja avgifterna. Styrelsen 
föreslår även en del ändringar i våra 
stadgar. Läs förklaringen till detta i 
Årsmöteskallelsen. I Årsmöteskallel-
sen redogör vi även för ÖBK nya bok-
föringsprinciper som infördes under 
2009. Dessa innebär i stort att vi enk-
lare kan se vilka tillgångar ÖBK har.

Ni har säkert läst i tidningarna att 
Transportstyrelsen har fått i upp-
drag att utreda ett förbud mot utsläpp 
av toalettavfall, svartvatten. Utred-
ningen har nu lämnats till näringsde-
partementet. Man föreslår ett generellt 
utsläppsförbund inom 12 nm från kus-
ten, vidare föreslås att alla fritidsbåtar 
med toalett skall var utrustade med 
tank och tömningsmöjlighet till land. 
För den som inte vill eller kan instal-
lera tank med sugtömningtsmöjlig-
het återstår att demontera toan. Om 
det här går igenom så blir det mycket 
arbete på båtarna till våren. För min 
del förstår jag inte hur man kan föreslå 
en lagstiftning som inte kan överva-
kas. Transportstyrelsen hänvisar till 
Finland och deras lagstiftning i frågan 
och påstår att 60% av fritidsbåtarna 
tömmer via land. Det står inget om det 

är de få fritidsbåtar som är utrustade 
med sugtömningsmöjlighet som räk-
nas in i de angivna 60%. Eller om hela 
fritidsbåtsflottan räknas in. I så fall är 
det få fritidsbåtar i Finland. När vi nu 
i somras seglade där, ganska så länge, 
så använde vi sugtömningsmöjlighe-
ten när den fanns. Kjell frågade näs-
tan vid varje sådant tillfälle om det var 
många som tömde. Fick till svar att c:a 
en båt per dag sugtömde. Vi såg c:a 3 
finska båtar tömma förutom gästande 
Svenska båtar.

Det här är den sista ”Ordförandens 
funderingar” som jag skriver. På års-
mötet i februari avgår jag som ordfö-
rande. Det har varit 10 roliga och job-
biga år. Med bryggor som slitit sig och 
klubbhus som brunnit men en härlig 
kamratanda i klubben som gjort att 
allt ordnat sig till sist.
I ett styrelse- eller funktionsuppdrag 
är det inte endast den person som 
väljs på årsmötet som gör jobbet, hela 
familjen blir inblandad. Många spörs-
mål bollas vid köksbordet och är en 
viktig del för att uppdraget utförs 
så bra som möjligt. Att familjen har 
samma intressen gör att det påtagna 
uppdraget löper lättare och man får 
impulser från flera håll. Jag vill tacka 
Er alla för roliga och givande år som 
klubbordförande. Nu tar nya och 
friska krafter vid och jag önskar alla 
lycka till i arbetet för ÖBK.

Vi ses även fortsättningsvis i hamnen
Margaretha

INNEHÅLL
03	Ordförandens	funderingar

04	Kallelse	till	ÖBK	årsmöte		
	 2010
	
05	Förslag	till	avgifter	2010

05	Förslag	från	styrelsen	till		
	 årsmötet	2010		 	

05	Förslag	till	ändring	av		
	 ÖBK:s	stadgar

06	Motioner

06	Ekonomi

07	Budget	för	åren	2010	och		
	 2011

08	Valberedningens	förslag		
	 till	ledamöter

09	Verksamhetsberättelse

13	Resultatrapport

15	Balansrapport

16	Kommentarer	till	Bokslut		
	 2009

LOGGEN
Ansvarig	utgivare:
Margaretha	Björklund
087762300@telia.com

Redaktion:
Christer	Lundgren
Hans	Nilsson
Lars	Johansson
Lennart	Edlund
Ola	Persson	(webbansvarig)

Layout:
Hans	Carlsson	

Foto	omslag:
Hasse	Nilsson

Tryck:
Vendelsö	Tryckeri	AB

Österhaninge	Båtklubb
Box	3030
136	03	Haninge
Tfn	hamnen	08-500	330	44
Bankgiro	5391-3034
www.obk.se

Ordförandens 
funderingar…

3



4

KALLELSE TILL ÖBK ÅRSMÖTE 2010

Österhaninge Båtklubb kallar sina medlemmar till ordinarie årsmöte.

Tid: Torsdagen den 18 februari 2010, kl. 19.00

Plats: Klubbhuset Berget, Askvik

DAGORDNING

1. Årsmötets öppnande

2. Fastställande av röstlängd för mötet

3. Fråga om mötet är behörigen utlyst

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet

5. Val av två protokolljusterare och tillika rösträknare

6. Föredragning av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse

7. Föredragning av revisionsberättelsen

8.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

9.  Behandling av propositioner och motioner

10. Föredragning och fastställande av budget, avgifter och arvoden för kommande verksamhetsår

11. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen

12. Val av styrelseledamöter för en tid av två år

 Jämna år: 
  Ordförande
  Sekreterare
  Minst en ordinarie ledamot

13. Val av en revisor för en tid av två år och en suppleant för en tid av ett år

14. Val av ledamöter till valberedningen för en tid av ett år.
  tre ordinarie ledamöter varav en sammankallande
  en suppleant

15. Val av ledamöter till kommittéer för en tid av ett år varav en sammankallande

16. Val av sammankallande för ÖBK-U för en tid av två år

17. Godkännande av ÖBK-U:s årsmöte i enlighet med § 19

18. Avslutning
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Förslag till avgifter 2010
Styrelsen föreslår att följande avgifter skall gälla för 2010 – 
inga avgifter återfås vid eventuellt utträde ut ÖBK. 

Anmälningsavgift   550,- (500,-)  

Inträdesavgift för ny medlem 1000,- engångsavgift

Inträdesavgift för permanent 
bryggplats 3000,- engångsavgift

Grundavgift för bryggplats   550,-  

Hamnavgift för bryggmeter   200,-   

• 2,5 m plats x 200 kronor   500,-  

• 3,0 m plats x 200 kronor   600,-  

• 3,5 m plats x 200 kronor   700,-  

• 4,0 m plats x 200 kronor   800,-   

Småbåtsplats   400,-  

Sommarplatsavgift 1000,-

Mastkransavgift uttas för båtar
med mast tom 2012   100,-

Permanent platshyra består av: grundavgift + hamnavgift

Sommarplatshyra består av: Grundavgift + hamnavgift + 
sommarplatsavgift

Uppläggningsavgift 
per kvadratmeter     20,-   (15,-)   

Båtens yta = längd + 0,5 m x bredd + 0,5 m 

Sjösättnings- och upptagningsavgifter, ordinarie
sjösättnings-/upptagningsdagar

Sjösättning   420,- (200,-)  

Upptagning   420,- (200,-)  

Vid annan tidpunkt än ordinarie sjösättnings-/
upptagningsdagar

Sjösättning   750,- (500,-)  

Upptagning   750,- (500,-)  

Förslag från styrelsen till årsmötet 2010
Stadgeändring

I våra nuvarande stadgar utformas texten som om ÖBK 
och ÖBK-U vore två separata klubbar. ÖBK-U är en sek-
tion inom ÖBK, därför kan inte ÖBK-U ha en egen sty-
relse och därmed ingen styrelseordförande. Budget, regler 
och verksamhetsplan upprättas av sektionen och fastställs 
av ÖBK årsmöte.

Styrelsen och ÖBK-U:s sektionsstyrelse har fått hjälp av 
SISU att omformulera texten så att den överensstämmer 
med vår verksamhet.

ÖBK stadgar har inte i sak ändrats utan endast omformu-
lerats på ett flertal punkter.

Förslag till ändring av ÖBK:s stadgar 
framtagna 091027
Framsidan: 
Följande stryks: ”samt ÖBK-U – ungdomsverksamhet 
inom ÖBK bildad 1972,”

Innehållsförteckningen: 
”§19 Ungdomssektionen ÖBK-U” ersätts med ”§19 Ung-
domssektionen, ÖBK-U”

Stadgarna:

§2 Medlemskap

2.1 tas bort samtidigt som 2.2 omformuleras och blir till 
2.1 enligt följande:

2.1 Icke medlem som vid årsmötet accepterar inval i sty-
relsen blir automatiskt medlem fram till den dag han/hon 
lämnar sitt uppdrag. Han/hon erhåller ingen plats i brygg-
platskön och kan heller inte påföras några inträdesavgifter 
av klubben.

§3 Medlems in- och utträde

Under 3.1 görs följande tillägg:

3.1.1 Medlemskapet är ej fullbordat förrän medlemsavgift 
är erlagd.

3.1.2 Medlemskap kan även sökas genom ÖBK-U som rap-
porterar till styrelsen.

§5 Beslutande instans

5.2 omformuleras enligt följande:

5.2 Frågor som inte uttryckligen är förbehållna årsmöte 
eller extra föreningsmöte kan styrelsen delegera eller 
besluta om.

§7 Avgifter

7.5, 7.6, 7.7, 7.8 och 7.9 omformuleras enligt följande:

7.5 Hemmavarande barn under 20 år till medlem är befri-
ade från anmälningsavgift.

7.6 Den som varit verksam inom ÖBK-U de senaste fem 
åren före året för ansökan om båtplats är befriad från 
anmälningsavgift.

7.7 Medlem, som på ett förtjänstfullt sätt gagnat klubben, 
kan på medlems eller styrelsens förslag väljas till heders-
medlem. Beslut härom skall fattas på årsmöte eller ordina-
rie föreningsmöte. Av kallelsen skall framgå att fråga om 
val av hedersmedlem står på dagordningen. Hedersmed-
lem är befriad från medlemsavgift.

7.8 Anmälningsavgift till klubben återbetalas inte.

7.9 Inträdesavgift till permanent bryggplats återbetalas 
inte.
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§8 Årsmöte

Under 8.4 tas punkt 17 bort, medan punkt 6, 10 och 16 
skrivs om enligt följande:

6. Föredragning av styrelsens och sektionernas verksam-
hets- och förvaltningsberättelse.

10. Föredragning av verksamhetsplaner, budget, avgifter 
och ersättningar för kommande verksamhetsår.

16. Val av sammankallande för ÖBK-U för en tid av två 
år.

§11 Rösträtt

11.1 och 11.2 skrivs om enligt följande:

11.1 Endast medlem som har betalt stadgade avgifter har 
rösträtt från och med det år de fyller 14 år.

11.2 Medlem äger en röst. På årsmötet eller extra förenings-
möte har maka/make/sambo/partner eller hemmavarande 
barn över 18 år rätt att med fullmakt företräda en 
medlem.

§13 Styrelse

13.3 omformuleras enligt följande:

13.3 Styrelsen utser inom sig vice ordförande, övriga befatt-
ningshavare samt firmatecknare. Beslutet om firmateck-
nare för klubben och dess sektioner ska förklaras omedel-
bart justerat.

§14 Styrelsens åligganden

I punkt 13 görs ett tillägg enligt följande:

13 fördela arbetsuppgifterna inom styrelsen och till kom-
mittéer samt sektioner. Fördelningen ska protokollföras.

§16 Firmateckning

16.2 omformuleras så att ”kassören” blir till plural enligt 
följande:

16.2 Kassörer ges bemyndigande att utföra transaktioner 
över internet efter det att fakturor eller motsvarande har 
attesterats av ordförande eller av styrelsen vald ledamot.

§17 Revision

Under 17.2 stryks ”och ÖBK-U:s” enligt följande:

17.2 Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning, klub-
bens räkenskaper och till årsmötet avge en skriftlig revi-
sionsberättelse samt tillstyrka eller avstyrka styrelsens 
ansvarsfrihet.

§19 Ungdomssektionen ÖBK-U

Rubriken ändras till § 19 ”Ungdomssektionen, ÖBK-U”.

19.2, 19.3, 19.4 och 19.5 omformuleras enligt följande:

19.2 Ledning av ÖBK-U utgörs av en sektionsstyrelse 
bestående av en sammankallande, en kassör och övriga 
ledamöter.

19.3 Val av sammankallande se § 8.4.16

19.4 Sektionen utser inom sig kassör och övriga ledamöter.

19.5 ÖBK-U:s verksamhet regleras i ungdomssektionens 
regler. Budget, regler och verksamhetsplan upprättas av 
sektionen och fastställs av klubbens årsmöte.

§20 Medlems ansvar och skyldighet

Kommatecken tas bort i 20.3 och 20.2 kompletteras enligt 
följande:

20.2 Medlem med båt i hamnen som inte är styrelseledamot 
är skyldig att gå nattvakt enligt vaktlista.

Motioner
Från Fredrik Andersson

Vid årets upptagning var jag en frivillig högtryckstvättare, 
som hjälpte ungdomssektionen att få till bottentvätt. 
Jag slogs av den omständliga och förvirrade hanteringen av 
betalning för bottentvätt. Endast ett fåtal båtägare fanns i 
anslutning till båten och kunde därmed uppvisa biljett, så 
jag frågade hur det brukligt går till. Fick svaret att vi tvät-
tar alla… 
Just där slogs jag av idén att förenkla. Jag antar att mer än 
90 % av alla vill få botten tvättad. Samtidigt är det ju så att 
betalningen är att se som ett stöd för vår ungdomssektion.
Mitt förslag är att vi tar ut en bottentvättsavgift av alla 
medlemmar vid faktureringen av årsavgifterna.
Jag tror även på en förenkling av priserna, dvs. ett pris för 
alla (om inte så har ni ju måtten på båtarna). Dessa pengar 
flyttas oavkortat till Ungdomssektionen. De som inte vill 
få båten tvättad får se det som ett solidariskt stöd (kan ändå 
inte vara många) samt får ansvara för att tydligt sätta upp 
en lapp om att man inte vill få botten högtryckstvättad.

Styrelsens svar på motionen
Styrelsen tillstyrker motionen med följande tillägg:
Alla som tar upp båten med klubbens hjälp på ordinarie 
upptagningsdag betalar båttvätt via årsfakturan, med ett 
enhetligt pris á 100 kronor. Beloppet överförs till ÖBK:U.

Ekonomi
Nya redovisningsprinciper för ÖBK
I samband med årsredovisningen till årsmötet 2010 kom-
mer ett par nya redovisningsprinciper att användas. Nedan 
redovisas för dessa och bakgrunden till att de genomförs.

Något om bakgrunden
Bakgrunden är att klubbens ekonomi hittills haft formen 
av en enkel kassabok där uteslutande klubbens kontanta 
tillgångar redovisats. Men klubbens ekonomi växer och 
innehåller allt mer av fasta tillgångar av stort värde som 
traktorn, bastun, mastkranen och toaletten på klubb-
holmen för att nämna de senaste tillskotten. Dessutom 
betingar ju byggnader och bryggor och verktyg stora vär-
den. Dessa har tidigare inte bokförts som tillgångar och 
således inte balanserat eventuella skulder. Detta har i sin 
tur försvårat de diskussioner som vi haft i samband med 
nyinvesteringar.
Ett annat problem har varit synen på hur nyinvesteringar 
ska finansieras. Det har funnits i huvudsak två uppfatt-
ningar bland klubbmedlemmarna. Den ena har varit att 
alla investeringar ska göras med sparade medel ur klub-
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bens kassa. Här har traktorn intagit en särställning med 
både ett sparkonto för nyanskaffning och ett reparations-
konto. Den andra har varit att det är bättre att låna till 
stora investeringar.

En ny bokföringsprincip
Styrelsen inför nu en bokföringsprincip där alla nyan-
skaffningar av fasta tillgångar överstigande ett basbelopp 
redovisas till sitt reella värde.
Vid anskaffningstillfället förs värdet = priset in i bokfö-
ringen och tillgångens livslängd uppskattas, varefter en 
avskrivningsplan bestäms. Värdet i bokföringen följer 
sedan avskrivningsplanen. Detta gör att man i bokfö-
ringen kan följa tillgångarnas livslängd och bättre beräkna 
tidpunkt för nyinvesteringar. Det går även att balansera 
eventuella lån mot tillgångar som klubben har. Detta sys-
tem medför att vi på ett säkrare sätt kan bestämma klub-
bavgiften, så att inte plötsliga investeringsbehov medför 
dyra extra uttaxeringar från medlemmarna.

En ny finansieringsmodell
Att alltid handla med sparade pengar är förvisso en säker 
metod, men ställer till en del bekymmer i en båtklubb som 
vår. Historiskt har vi tvingats till en del dyra uttaxeringar 
i samband med köp av traktor och bryggor. Den sortens 
finansiering blir till ett rättviseproblem för den, som går ur 
eller kommer med klubben i samband med en stor inves-
tering. Ska man få tillbaka medel eller tvingas till orimliga 
inträdesavgifter? Denna problematik bortfaller om man i 
stället har en lånefinansiering av tyngre investeringar. Då 
kommer de som vid ett givet tillfälle är medlemmar i klub-
ben att bära kostnaden av de fasta tillgångar, som de utnytt-
jar. Ett visst sparande kommer ändå att behövas. Dels för 
att få en utjämnande effekt och dels för att hålla klubben 
solvent för att kunna ansöka om de lån som behövs. Klub-
ben måste även kunna klara de oförutsedda kostnader som 
kan uppkomma.

Budget för åren 2010 och 2011   
 Budget 2010 Budget 2011
Intäkter   
Medlemsavgifter 130 000 130 000
Grundavgifter 85 000 85 000
Hamnavgifter 100 000 100 000
Vinteravgifter 80 000 80 000
Småbåtsavgifter 5 000 5 000
Sommarplatsavgifter 9 000 9 000
Nyinträde bryggplats 12 000 12 000
Nyinträde medlem 4 000 4 000
Traktoravgift 105 000 105 000
Traktoravgift / extralyft 3 000 3 000
Startavgift kappsegling 4 500 4 500
Avg. mastkran 2008-2012 á SEK 100/år
Summa intäkter 546 500 546 500
  
Övriga externa kostnader   
Möten, städning m.m. -1 500 -1 500
Årsmöteskostnader -2 000 -2 000 
Nycklar, vimplar, märken -5 000 -5 000
Tävlingskommittén -5 000 -5 000
Redaktionskommittén -20 000 -20 000

Festkommittén -12 000 -12 000
ÖBK hemsida/webb -3 500 -3 500
Tryckning -3 000 -3 000
Drift/underhåll hamnen -35 000 -35 000
Klubbholmen -35 000 -35 000
Markhyra Askvik -107 000 -107 000
Klubbhuset Askvik -10 000 -10 000
Elkostnader Askvik -55 000 -55 000
Försäkringsomkostnader -20 000 -20 000
Porto -15 000 -15 000
Telefon -2 500 -2 500
Adm.kostn. banken -1 500 -1 500
Övriga adm. kostnader -12 000 -12 000
S:a Övriga externa kostnader -345 000 -345 000
  
Övriga Gemensamma Kostnader   
Drift underhåll traktorn -15 000 -15 000
Utbildn./reseers. Styrelsen -17 000 -17 000
Utbildn./reseers. Funktionärer -7 000 -7 000
Föreningsavgifter -28 000 -28 000
Sponsring skärgårdsst. + Sjöräddn. -2 000 -2 000
Övriga Gemensamma Kostnader -3 000 -3 000
Avskrivning bastuflotten -8 000 -8 000
Avskrivning traktorn -40 000 -40 000
Nya hamnplan -55 000
Framtida projekt (se nedan)  -60 000
Summa Övr. Gemensamma 
Kostnader -175 000 -180 000
  
Finansiella poster   
Ränteintäkter 3 000 3 000
Räntekostnader   
Räntekostnader lån traktor -12000 -12000
Summa Finansiella Poster -9 000 -9 000
  
Totala Kostnader -529 000 -534 000
  
Resultat ”Verksamheten” 17 500 12 500

Framtida projekt
Transportstyrelsen (Sjöfartsverket) har till riksdagen före-
slagit ett förbud mot tömning av toaletter från fritidsbåtar 
i Östersjön. Genomförandet föreslås ske i två steg. I första 
steget, 2011, skall utbyggnad ske av mottagningsstatio-
ner för tömning av fritidsbåtarnas toaletter. I detta sam-
manhang kan kommunen komma att begära att samtliga 
båtklubbar skall kunna erbjuda sina medlemmar denna 
service.

Verksamhetsplan
Målsättningen för år 2010 är att på bästa sätt genomföra 
verksamheten så, att alla medlemmar i ÖBK och ÖBK-U, 
oberoende av båtstorlek och båttyp, känner sig delaktiga 
i verksamheten och får ut så mycket som möjligt av sitt 
medlemskap och därmed båtlivet.
Vårt mål är att under år 2010 bör alla medlemmar känna 
till ÖBK:s övergripande miljömål. Miljödokumentet pre-
senteras på årsmötet.

Planerade arbeten/projekt under 2010
Justeringar av uppställningsytor i hamnen mellan toalett-
hus och mastskjul.
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Valberedningens förslag till ledamöter i Österhaninge Båtklubb
inför årsmötet 2010

Styrelsen     
Ordförande Thomas Fredén 2009-2010  Nyval som ordförande
Vice ordförande/miljöansv. Yvonne Schelander 2009-2010     
Sekreterare Margareta Zetterström 2010-2011  Omval  
Kassör Ulla Brattström 2009-2010    
Hamnmästare Börje Pahlén 2010-2011  Omval  
Medlemsansvarig Bo Wigle 2010-2011  Omval  

Revisorer     
Sammankallande Ulf Sjögren 2009-2010   
 Bernt Eriksson 2010-2011 Nyval  
Suppleant Rikard Ranängen 2010 Nyval  

Hamnkommitté     
Sammankallande Börje Pahlén 2010 Omval  
Bryggbas Fyren Lasse Ahlqvist 2010 Nyval  
Bryggbas Båken Ingvar Persson 2010 Omval  
Bryggbas Pricken Anders Lundin 2010 Omval  
Bryggbas Bojen Anders Lindén 2010 Omval  
Klubbhus Gurli Löfgren 2010 Omval  

Klubbholmen     
Sammankallande Nils Holst 2010 Omval  
Suppleant Stig Asplund 2010 Omval  

Traktorkommitté     
Sammankallande Lars Schelander 2010 Omval  
 Per-Olov Sandberg 2010 Omval  
 Anders Söderström 2010 Omval  

Redaktionskommitté     
Sammankallande Christer Lundgren 2010 Omval  
 Lennart Edlund 2010 Omval  
 Lars Johansson 2010 Omval  
 Hans Nilsson 2010 Omval 

Web-ansvarig Hans Nilsson 2010 Nyval  

Tävlingskommitté     
Sammankallande Håkan Andersson 2010 Omval  
 Jan Axell 2010 Omval  
 Jonas Edwinson 2010 Omval  
 Håkan Kvist 2010 Omval  

Festkommitté     
Sammankallande  2010 Omval  
  2010 Omval  
 Stina Karlemyr 2010 Omval  
 Jan Löfgren 2010 Omval  

Ungdomssektion     
Sammankallande Erik Evers 2010 Nyval  
     
Valberedning     
Sammankallande Margaretha Björklund 2010   
     

Haninge 2010-01-11
ÖBK valkommitté 
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§ 1 Stadgarna:
Klubben är en allmännyttig ideell förening med ändamål 
att på medlemmarnas uppdrag främja och tillvarata deras 
intressen i anslutning till båtsport samt verka för sjösäker-
het, god miljö och ett gott kamrat- och sjömanskap.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009
ÖBK har vid verksamhetsårets slut (2009-10-31) 267 
medlemmar.
Den 31 oktober 2009 var båtplatser uthyrda till 101 segel-
båtar, 57 motorbåtar och 15 småbåtar. 
Klubben arrenderar mark av Skärgårdsstiftelsen i Stock-
holms län för hamnanläggningen. Klubbholmen arren-
deras av Sundby Förvaltnings AB.
ÖBK har under året varit medlem i:
- Svenska Båtunionen 
- Saltsjön-Mälarens Båtförbund
- Svenska Seglarförbundet 
- Stockholms Seglarförbund
- Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län 
- Svenska Sjöräddningssällskapet
Styrelsen har haft 10 protokollförda möten samt i övrigt 
kommunikation via telefon/e-post. Tillsammans med 
kommittéordförandena och bryggbasar har styrelsen hål-
lit två planeringsmöten, vår- och höstmöte. Vid ett extra 
möte den 6 april behandlades förslag om lån för inköp av 
ny traktor.
Sommarvakter och städdagar har som vanligt skötts 
noggrant.
ÖBK har varit representerad vid Stockholms Seglarför-
bunds årsmöte och vid Saltsjön-Mälarens Båtförbunds 
årsmöte. ÖBK har även deltagit i aktiviteter ordnade utan-
för Stockholms Seglarförbund.

Händelser under 2009
• Årsmöte 18 februari
•  Planeringsmöten öppna för samtliga medlemmar 18  
 mars samt 14 oktober
•  Informationsmöte för nya medlemmar den 19 mars
• ÖBK-Loggen har under verksamhetsåret givits ut tre  
 gånger
•  Sjösättning kvällar vecka 17, 18 och 19
•  Sommarvakt från 14 april t.o.m. 24 oktober
•  Städning i hamnen den 12 och 27 maj samt den 24  
 oktober.  
•  ÖBK-U Seglarlägret på klubbholmen genomfördes v 30
•  Vaggkväll 24 september, framtagning av vaggor inför  
 upptagningen
•  Upptagning den 3, 10 och 17 oktober
•  Sopplunch för daglediga, har samlat c:a 15 - 20 med- 
 lemmar varje gång under januari till maj samt i oktober  
 och november
•  Eskadersegling till Trosa den 21 – 24  maj

Kursverksamhet
Följande kurser har genomförts:
• Genomlysning av stadgar (SISU)
• Rolig mat ombord

ÖBK styrelse 2009
Margaretha Björklund  ordförande
Yvonne Schelander  vice ordförande

Margareta Zetterström sekreterare
Ulla  Brattström kassör
Börje Pahlén,  hamnmästare
Thomas Fredén  miljöansvarig
Bo Wigle  medlemsansvarig

Revisorer
Ulf Sjögren  sammankallande
Björn Sandberg
Håkan Andersson suppleant

Valberedning
Karin Sandh-Larsson sammankallande t.o.m. 1 mars  
 2009.
Göran Nordqvist

Verksamhetsberättelser från kommittéerna

ÖBK-U 
Under år 2009 har Österhaninge Båtklubbs ungdomssek-
tion erbjudit barn och ungdomar såväl teoretisk som prak-
tisk seglingsundervisning. Under vår- och höstterminerna 
har sektionen bedrivit träningar på onsdagskvällar.
Under våren började utbildningsåret med teoripass för sek-
tionens elever. Särskild vikt lades på kappseglingsundervis-
ning. Sektionen lyckades därför i år hålla tre olika under-
visningsgrupper under teorilektionerna: nybörjarna, fort-
sättarna och kappseglarna. Många aktiviteter utfördes dock 
tillsammans för att behålla gemenskapskänslan och då verk-
samhetens natur så krävde. Den årliga jollevältningen hölls 
enligt tradition i Torvalla simhall, där sektionens elever fick 
pröva på hur det är att välta en optimistjolle samt visa prov 
på sina simkunnigheter. Jollevården följde därpå under vil-
ken eleverna fick lära sig att sköta om sina träningsredskap.  
Därefter hölls praktisk träning ute på vattnet i Askvik tills 
sommaren började. Träningen togs sedan upp igen under 
hösten, men på grund av ett stort bortfall av elever, hölls 
då endast en lektion. Bortfallet berodde enligt undersök-
ning på kolliderande fritidsaktiviteter samt det faktum, 
att sektionens elevskara i år mestadels bestått av två stora 
familjer, vilkas närvaro eller frånvaro därmed avgjorde 
ifall verksamheten skulle kunna bedrivas eller inte. Det 
årliga klubbmästerskapet fick dock sedvanligt avsluta seg-
lingsåret för ungdomssektionen med en tävling i Askvik. 
Under sommaren hölls sektionens årliga seglarläger, 
otraditionellt nog en månad tidigare än vanligt. Detta 
berodde på, att sektionens elever hade begärt en omröst-
ning redan tidigt under våren. Under seglarlägret fick 
sektionens elever tälta på Klubbholmen, segla på dagarna 
och leka på kvällarna. Liksom förra året bjöd sektionen 
in en teatergrupp från SISU-idrottsutbildarna, som höll 
forumteater om kamratskap för eleverna, där alla erbjöds 
chans att delta.  Under lägret hölls även en kappsegling, 
lägermästerskapet, vilket gav sektionens elever tillfälle 
att testa sina kappseglingserfarenheter i andra vatten och 
under andra omständigheter än de, som råder i Askvik. 
Antalet deltagare under sektionens olika aktiviteter har 
under år 2009 varierat mellan 20 och 2 och elevantalet 
har varierat mellan 9 och 1. Utan att styrelsemöten blivit 
inräknade, har sektionen under år 2009 genomfört totalt 
160 timmars utbildning, 35 timmars ledararbete och cirka 
20 timmars förberedande ledarmöten inför utbildnings-
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tillfällen. Ett stort mörkertal existerar dock för oredovisad 
individuell arbetstid, samt för det enorma styrelseengage-
mang som präglat 2009 års verksamhet så väldigt mycket.  
Sektionsstyrelsen har under året genomfört flera refor-
mer. Bland annat infördes i början av året en ny post, en 
förälder åtog sig att vara PR-ansvarig. Denne kom att an-
svara för alla kontakter med föräldrar samt styra över de 
förändringar som skett på webben under året. Med hjälp 
av SISU- idrottsutbildarna, har även en större revidering 
av hela klubbens stadgar genomförts genom ett samarbete 
mellan ungdomssektionens styrelse och klubbens styrelse. 
Under den senare delen av året har även styrelsen, under ett 
antal arbetsträffar, utvecklat en tidlös lathund för framtida 
sektionsstyrelser att följa. Denna innehåller hela årets åta-
ganden, uppgifter med ungefärliga datum samt ansvarsför-
delning för posterna. 
Sektionens materialförvaltare gick över säkerheten i 
de två följebåtarna och försåg dessa med var sitt trygg-
hetspaket innehållande en vattentät säck med kniv, 
första hjälpen-kudde och filt. I sektionens förråd har 
en genomgående inventering påbörjats, ett praktiskt 
hyllsystem har satts upp och en verktygslåda med 
diverse basverktyg har införskaffats. Även nya opti-
mist-segel och en (för sektionen) ny e-jolle har inköpts. 
Sektionsstyrelsen har även detta år haft en koppling till 
klubbens styrelse i form av en styrelsemedlem, som del-
tagit i merparten av sektionens möten. Detta har varit av 
stort värde för sektionens arbete och möjliggjort ett smidi-
gare och lättare samarbete styrelserna emellan än tidigare. 
Styrelsen har också erbjudit utbildning för sina ledamö-
ter genom olika arrangemang av SISU-idrottsutbildarna: 
bland annat inom styrelseverksamhet och lokalstödsre-
dovisning. Givetvis skickade sektionen även i år en repre-
sentant att delta i Svenska Seglarförbundets årliga ”Träf-
fen”, för att diskutera klubbutveckling och optimering 
av idrotten på en nationell nivå. Kortfattat är det utan 
omsvep berättigat att säga, att år 2009 har varit ett styrel-
sens år för ungdomssektionen i Österhaninge Båtklubb. 

Hamnkommittén
Planerar och verkställer upptagning/sjösättning av klubb-
medlemmars båtar i Askvik. 
Svarar för det löpande underhållet av hamnen/klubb-
holmen/klubbhuset.
Planerar och fördelar gemensamma arbetsuppgifter.
Börje Pahlén Hamnmästare
Lars Boström Fyren
Ingvar Persson Båken
Anders Lundin Pricken
Anders Lindén Bojen
Gurli Löfgren Klubbhuset

Hamnen
Under året har grus och jord lagts ut i hamnen. Strandkan-
terna har rensats och vassen slagits.
Arbetet med den nya mastkranen har kompletterats med 
en lägre sittande bom. 
Projekterande elarbeten har genomförts i hamnen.
Ungdomssektionens bryggor har reparerats.

Klubbhuset
Ansvarig: Gurli Löfgren

Vårt klubbhus i Askvik har utnyttjats flitigt under året, 
naturligtvis som värmestuga och matsal under medlem-
marnas arbeten med båtarna och hamnen.
ÖBK-U har träffats i klubbhuset 1 gång/vecka under våren 
och hösten.
Styrelsemöten för styrelsen och ÖBK-U
Föreningsmöten och årsmöte
Informationskvällar om bottenfärger, Sjöräddningen och 
information för nya medlemmar
Kurser: Rolig mat ombord och SISU-kurs om stadge-
skrivning
Medlemsvård: Sopplunch 1 gång i månaden för arbetsle-
diga medlemmar och
ÖBK-fest efter höstrusket
Medlemmarna har kunnat låna klubbhuset för privata 
fester.
Huset har fått allmänt underhåll och städning under året 
och en inventering av bl.a. köket har gjorts.

Klubbholmen
Nils Holst  Sammankallande
Stig Asplund
Brygga Fyren
Årets stora händelse var den mycket omtalade bastun, som 
skulle bogseras ut till ön. Allt gick enligt planerna, invig-
ningen skedde en tidig vårdag av några entusiaster med 
uppfriskande dopp i 11 gradigt vatten. Under sommaren 
har hörts livliga diskussioner om bastun. En del tycker inte 
placeringen är rätt, medan en del tycker det är toppen att 
kunna basta och därefter hoppa i sjön. Att intresset varit 
stort visar att ca 2000 kronor lagts i sparbössan av dem 
som inte varit med och sponsrat. Positiva och negativa syn-
punkter kommer säkert att diskuteras. Det har varit lite 
svårt att få en del av dem som badat bastu att hugga ved så 
det finns till andra. Men det blir nog bättre när motorsåg 
och huggyxa finns till hands. Bekymren för att den skulle 
utsättas för vandalisering har inte besannats. Enda malö-
ren är att ett lås har försvunnit. 
En spång har anlagts upp till toaletterna av ett gäng käm-
par. Detta har uppskattats framför allt av en del äldre, som 
nu slipper snubbla på rötter och stenar. För att hålla plå-
tarna på bryggorna på plats har 20st reglar monterats. 
Solcellsprojektet till toan visade sig inte vare helt lyckat. 
Problemet har nu lösts med ett högt rör och en snurrventil 
i toppen, som skall vädra ut dålig lukt. Vidare har något 
ljushuvud kommit på att leda regnvattnet ner i en tunna, 
som man med en kran kan tappa i handfatet och tvätta sig 
efter toabesöket.
Av fågellivet på ön har man sett en kraftig minskning av 
ådor. Skrakfamiljen hade en stor kull med ungar i år. Gläd-
jande nog har ingen sett några minkar. Tack alla som hjälpt 
till ute på ön.

Traktorkommittén
Lars Schelander  sammankallande
Anders Söderström
Per-Olof Sandberg
Traktorkommittén har till uppgift att ansvara för att erfor-
derligt underhåll utförs och att ge styrelsen rekommenda-
tioner vid eventuella haverier.
Under våren uppstod problem med bränsletillförseln, vil-
ket förorsakade motorstopp.
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Vid rengöring av tanken fann vi en tjock smet, som orsa-
kade stopp i filtren. Detta på grund av ”miljöbränslet” som 
innehåller rapsolja. Under året har olja och alla filter bytts 
och all sedvanlig service utförts. Under oktober månad 
inköptes en ny traktor och en planeringsskopa. Den gamla 
traktorn är såld.

Tävlingskommittén
Svarar för klubbens tävlingsverksamhet med motor- och 
segelbåtar.
Uppmuntrar till ökad familje- och breddsegling
Håkan Andersson sammankallande
Jan Axell
Jonas Edwinsson
Håkan Kvist

Skoja Cup
Vädret var riktigt jobbigt! Det var 12 deltagare i år mot 15 
förra året.
Det blev riktigt rörigt med beslut om kortande av bana 
m.m. Seglingsföreskrifterna var luddiga, vilket vi åtgärdat 
under året.
Vår erfarenhet är att regelverket och informationen om vi 
kortar banan måste vara tydlig.

Kräftköret
Vi hade 19 deltagare i år mot 20 förra året. Årets bana var 
en riktig fullträff med både ”pinkryss” och plattläns. Vi 
startade med rundning av bojar. Tanken var att vi skulle 
ha en kryss och en länsrundning men deltagarna ”röstade 
bort” den ena rundningen, så vi startade mot syd och run-
dade en boj inne i viken innan båtarna gick ut på banan syd 
om Högholmen. Vid målgång rundades först bojen i söder 
och sedan länsades det ner till en boj i den norra änden på 
viken för att sedan kryssa i mål. Vi är positiva och tyckte 
att det var lyckat med bojrundningar. Vi kommer att fort-
sätta med det på Kräftköret kommande år.
Många av deltagarna och inte minst ”publiken” var positiva 
inte minst för att seglingarna syntes bra från ”klubbis”.
Fem ekipage gick dock fel väg. Istället för att gå väst och 
syd om Högholmen gick man direkt mot rundningsmär-
ket. Två av dem uppmärksammade sitt misstag och run-
dade Högholmen en gång till.

Höstrusket
I år hade vi 26 deltagare och 2008 var det 21. Allt funkade 
bra med undantag för att en seglare fick fel banbeskriv-
ning! Vi har pratat med henne och rett ut alla ev. misshäll-
igheter. Festen var välbesökt och prisutdelning för Höst-
rusket hölls redan under ”minglet”. Prisutdelningen för 
KM hölls efter middagen.

Bronspropellern
Deltagarantalet sjönk från fyra förra året till två i år. Vi 
vet inte om det finns någon speciell orsak. Vi bestämde oss 
för att köra ett år till. Om det inte blir minst fem delta-
gare nästa år, eller någon ”motorgångare” hjälper oss med 
Bronspropellern, överväger vi att lägga ner efter nästa år.

KM 2009
Totalt var det 28 båtar med på KM varav 18 båtar fick ett 
resultat (startade på minst två deltävlingar). Om man räk-

nar med att Holgerson & Lind startade med två olika båtar 
blir det 29. Förra året var det också 28 båtar med.
Klubbmästare LYS 2009 blev  Anders Lindén med Trollungen. 
Klubbmästare LYST 2009 blev Björn Björling med Dolly. 
Onsdagsseglingar
Det har varit 6 ÖBK-båtar med på onsdagsseglingarna mot 
förra årets 7. GBK har skött seglingarna i år också.
Övriga seglingar i klubben
Trosaeskadern den 21- 24 maj samlade många deltagare.
Den så kallade gubbseglingen ägde rum 25 -28 september.
I SXK:s eskader till Estland deltog familjen Pahlén.
Flera av klubbens medlemmar har som vanligt gjort långa 
sommarseglingar bl.a. till Tyskland, Saimen, Höga Kusten 
och i Ålands skärgård.
Flera av klubbens seglare har deltagit i Stockholms Seglar-
förbunds sanktionerade tävlingar och där placerats väl i topp. 
 
Festkommittén
Ordnar fester och sammankomster
Fredrik Hägerstrand sammankallande
Mari Axell
Stina Karlemyr
Jan Löfgren
Vi har under året genomfört midsommarfirandet på klubb-
holmen och höstfesten i klubbhuset.
Vid midsommarfirandet deltog ca 27 båtar och det får väl 
anses som mycket bra med tanke på att regnskurarna på 
midsommaraftonen var ganska långa. Stången restes dock 
och programmet genomfördes planenligt, med undan-
tag för den gemensamma middagen som istället skedde 
ombord.
Höstfesten efter den avslutande kappseglingen, och dit 
även de medlemmar som inte seglat givetvis också är väl-
komna, lockade 70 glada och förväntansfulla ÖBK-are. 
Med hjälp av Kjell-Åke Ring så var stämningen så hög 
som det är möjligt utan att ta bort taket. När middagen var 
uppäten och kaffet urdrucket startade dansen och fortsatte 
till midnatt.

Redaktionskommittén
Christer Lundgren  Sammankallande
Lars Johansson  Annonsansvarig
Hans Nilsson  Fotoansvarig
Lennart Edlund  Faktaansvarig
Markus Andersson t.o.m. maj 2009
Ola Persson  Webansvarig
Vi har under året utgivit fyra klubbtidningar. Vi fick en 
dålig start, då första numret av Loggen blev kraftigt för-
senad. Till klubbtidning nr 2 har vi ersatt en medlem med 
Hans Carlsson, som ansvarig för layouten. Hans är adjung-
erad till redaktionen och vi hoppas att Hans accepterar att 
vara ordinarie till kommande år. Utan all den hjälp och 
stöd som vi har fått av Hans och Lotta Carlsson på Ven-
delsö Tryckeri, skulle det ha varit svårt att få till stånd vår 
klubbtidning.
Vi har haft ett flertal möten varav ett antal i klubbhuset. 
Till största delen har arbetet skett via E-post och telefon-
samtal. Redaktionskommittén har inte haft några utgif-
ter annat än för fikabröd och mackor till redaktionsmö-
tena och genomgångar hos tryckeriet. Vi kommer inte att 
inkomma med kvitton.
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Resultatrapport   2008-11-01  -  2009-10-31       

Verksamheten Utfall 2009 Budget 2009      

Intäkter kronor kronor      

Medlemsavgifter 116 500,00 115 000,00      
Grundavgifter 87 449,00 85 000,00      
Hamnavgifter 102 800,00 100 000,00      

Vinteravgifter 65 011,00 60 000,00      
Småbåtsavgifter 4 800,00 5 000,00      
Sommarplatsavgifter 11 200,00 9 000,00      
Nyinträde bryggplats 15 000,00 12 000,00      
Nyinträde medlem 15 000,00 4 000,00      

Traktoravgift 52 600,00 50 000,00      
Traktoravgift / extralyft 8 250,00 1 000,00      
Startavgift Kappsegling 7 560,00 4 500,00      
Avgift mastkran år 2008-2012 á SEK 100/år  10 400,00 9 000,00      
Övriga intäkter 0,00 0,00      

Påminnelseavgift 0,00 0,00      

Summa intäkter 496 570,00 454 500,00      

           

Allmänna kostnader          

Möten, städning m.m. -1 537,49 -1 500,00      
Årsmöteskostnader -1 935,50 -4 000,00      

Nycklar, vimplar, märken 3 300,00 -3 000,00      

Summa Allmänna Kostnader -172,99 -8 500,00      

           

Kommittékostnader          

Tävlingskommittén -19 394,75 -8 600,00      

Utbildning tävlingskommittén 0,00 -9 000,00      
Redaktionskommittén -7 465,21 -20 000,00      
Festkommittén -9 850,00 -12 000,00      
ÖBK hemsida/webb -2 428,75 -3 500,00      

Tryckning -3 038,00 -8 000,00      

Summa Kommittékostnader -42 176,71 -53 000,00      

           

Underhållskostnader / hyror          

Drift/underhåll hamnen -43 741,70 -51 000,00      
Klubbholmen -32 633,73 -51 000,00      
Markhyra Askvik -108 485,00 -106 000,00      

Klubbhuset Askvik -9 918,10 -25 000,00      
Elkostnader Askvik -51 333,00 -52 000,00      
Försäkringsomkostnader -24 227,00 -20 000,00      

Bastuflotten -5 315,28 0      

Summa Underhållskostnader/hyror -275 653,81 -305 000,00      
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Resultatrapport   2008-11-01  -  2009-10-31,  fortsättning      

  Utfall  2009 Budget 2009      

Övriga Administrativa Kostnader kronor kronor      

Porto -10 582,90 -15 000,00      
Telefon -2 166,00 -2 500,00      
Adm.kostn. banken -1 102,00 -1 500,00      

Övriga kostnader -10 385,90 -12 000,00      

Summa Övr. Administrativa Kostnader -24 236,80 -31 000,00      

           

Traktorkostnader          

Drift och underhåll -14 383,73 0,00      

Nyinvestering 0,00 0,00      

Summa Traktorkostnader -14 383,73 0,00      

           

Övriga Gemensamma Kostnader          

Utbildn/reseers. styrelsen -17 000,00 -17 000,00      
Utbildn/reseers. funktionärer 435,00 -7 000,00      
Föreningsavgifter -24 313,00 -28 000,00      

Sponsring skärgårdsst. + Sjöräddn. -1 200,00 -2 000,00      
Övriga gemensamma kostnader -2 615,00 -4 000,00      
Projekt "Ny Mastkran" -1 690,70 0,00      

Projekt "Elarbeten i hamnen" -51 088,57 -37 000,00      

Summa Övr. Gemensamma Kostnader -97 472,27 -95 000,00      

           

Finansiella poster          

Ränteintäkter 3 423,55 8 000,00      

Räntekostnader -1 500,00 0,00      

Summa Finansiella Poster 1 923,55 8 000,00      

           

Summa Kostnader  452 172,76 484 500,00      

           

Årets Resultat, Verksamheten 44 397,24 -30 000,00      

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        



Balansrapport 2008-10-31 – 2009-11-01       

Tillgångar Ingående Balans Utgående Balans      

           
Likvida medel          
Kassa 0,00 0,00      
Bankgiro 0,00 0,00      
Swedbank, Sparkonto 360 000,00 460 500,00      

Swedbank, Transaktionskonto 15 730,54 50 369,95      

Summa Likvida Medel 375 730,54 510 869,95      

           
Kortfristiga Fordringar          

Fordringar Medlemmar 1 500,00 0,00      

Div. Övriga Fordringar 35 840,95 26 196,42      

Summa Kortfristiga Fordringar 37 340,95 26 196,42      

           
Anläggningstillgångar          
Traktor 0,00 320 000,00      
Bastuflotte 0,00 80 000,00      
           

Summa Tillgångar 413 071,49 937 066,37      

           
Skulder och Eget Kapital          
           
Eget Kapital          
Eget Kapital balanserat -83 776,61 -25 912,81      
Föregående Års Resultat 57 863,80 -119 486,01      

Årets Resultat -119 486,01 -44 397,24      

Summa Eget Kapital -145 398,82 -189 796,06      

           

Kortfristiga Skulder          
Diverse Kortfristiga Skulder 0,00 - 9 250,31      

Upplupna Kostnader -13 665,00 0,00      

Summa Kortfristiga Skulder -13 665,00 -9 250,31      

           
Långfristiga Skulder          
Reparationskonto Traktor -51 987,67 -50 000,00      
Nyinvestering Traktor -200 000,00 0,00      
Fond utbildn.för kappseglingsfunktionärer -2 020,00 -2 020,00      

Skuld Bastuflotte 0,00 -86 000,00      

Lån Traktorn 0,00 -600 000,00      

Summa Långfristiga Skulder -254 007,67 -738 020,00      

           

Summa Skulder och Eget Kapital -413 071,49 -937 066,37      

        

 
 
 
 
 
 



Returadress:
Österhaninge	Båtklubb
Box	3030
136	03	Haninge

Kommentarer till Bokslut 2009

Resultaträkningen

Intäkter
Översteg budgeten med ca 42 000 kr.
Beror bl.a. på fler nya medlemmar och nyinträden brygg-
platser än beräknat.

Allmänna kostnader
Understeg budgeten med ca 8 000 kr.
Beroende på att årsmöteskostnaderna varit lägre och 
att vimplar o dylikt inte inköpts under året. Redovisade 
inkomst 3 300 kr. är försäljning av vimplar och nycklar. 
Vi redovisar enligt tidigare beslut inget lager på vare sig 
vimplar eller nycklar.

Kommittékostnader
Understeg budgeten med ca 11 000 kr.
Tävlingskommittén har överstiget budgeten med ca 11 000 
kr. (inköp av ny skrivare och priser) medan redaktions-
kommittén och festkommittén har lägre kostnader än 
budgeten samt att Utbildning tävlingskommitténs 9 000 
kr. ej har använts.

Underhållskostnader/hyror
Understeg budgeten med ca 29 000 kr.
Driften av hamnen blev ca 7 300 kr. lägre än budgeterat. 
Klubbhuset blev 15 000 kr. lägre än budgeterat. Klubbhol-
men understeg budget med 18 000 kr. Försäkringskostna-
derna var 4 000 kr. högre än budgeterat beroende på att 
ÖBK en kortare tid hade båda traktorerna försäkrade.

Bastuflotten
Utlägg tillbehör till bastun ca 7 000 kr. Betalning av övriga 
medlemmars bastubad uppgår till ca 1 800 kr.

Övriga Administrativa kostnader
Understeg budgeten med ca 6 000 kr. vilket beror på lägre 
portokostnad och lägre övriga administrativa kostnader.

Traktorkostnader
Budgeterat 0 kr. Drift/underhållskostnader är 14 000 kr. 

Övriga gemensamma kostnader
Projekt elarbeten i hamnen har överstigit budgeten med 
14 000 kr. Beroende på att det ansågs rationellt att göra 
mer arbete än vad som var planerat, bl.a. renovering och 
utbyte av elskåp. 

Finansiella poster
Understeg budgeten med 6 000 kr.
Detta beror på lägre ränteintäkter och viss räntekostnad.

Balansräkningen

Tillgångar – Likvida medel
Dessa har ökat med ca 135 100 kr. Beroende på våra lån för 
inköp av ny traktor 600 000 kr., och 86 000 kr. till bastun.

Kortfristiga fordringar
Dessa har minskat med c:a 11 000 kr.

Anläggningstillgångar
Är 400 000 kr. beroende på inköp av ny traktor och 
bastuflotten.
Anläggningstillgångar är ny i redovisningen med anled-
ning av vår nya redovisningsprincip.

Nya traktorn inköptes för 531 250 kr. samt ny skopa har 
inköpts för 30 000 kr plus frakt.
Traktorfonden på 200 000 kr har utnyttjats. Gamla trak-
torn såldes för 38 000 kr.

Långfristiga skulder
Har ökat med 484 000 kr. beroende på inköp av traktor 
och bastu. Kontot nyinvestering traktor på 200 000 kr. har 
använts vid inköp av traktorn.

Styrelsen för Österhaninge Båtklubb vill tacka alla som på 
olika sätt bidragit med kunskap och arbete eller på annat 
sätt deltagit i verksamheten under året. Utan allt det ideella 
arbete och engagemang, som medlemmarna visar, skulle 
ÖBK ha mycket svårt att vara den klubb vi är idag. 

Haninge 31 oktober 2009

Margaretha Björklund  Yvonne Schelander 
Ordförande   vice ordförande

Margaretha Zetterström  Ulla Brattström
sekreterare   kassör

Börje Pahlén   Bo Wigle
hamnmästare   ledamot 

Thomas Fredén
ledamot


