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KALLELSE TILL ÖBK ÅRSMÖTE 2011

Österhaninge Båtklubb kallar sina medlemmar till ordinarie årsmöte.

Tid: Torsdagen den 24 februari 2011, 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

ojämna år: 

 Vice ordförande
 Kassör

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

17. Avslutning



Midvinternattens köld är svår,  
stjärnorna gnistra och tindra.  
båtarna ruvar på planen vår 
isen från segling hindra.  
Måsen kurar som han är van,  
snön lyser vit liksom en svan,  
snön lyser vit på taken.  
Endast ÖBKaren ser mot vaken. 

Står där så grå vid landgångsbrygga,  
grå som en bit av drivved,  
spejar, mot sina platser trygga 
ned emot vassen med,  
tittar mot udden, där älg och rå  
nyss kommit ner för att vatten få,  
grunnar, fast ej det lär båta,  
över en märkvärdig gåta. 

Kliar sitt huvud och rynkar sin 
panna,  
skakar sin skalle och blir litet arg.  
Varför ville ej sommaren stanna?  
Varför kom denna vinter så karg?  
slår, som han plägar, inom kort  
slika spörjande tankar bort,  
går att med båten ordna och pyssla,  
går att med båtputs syssla. 

Med glädje han sett dem, komma och 
gå:  
vår och höst, liksom sommartider. 
Likväl kan han dock ej förstå,  
varför vintern gör så han lider. 
Stirrar så åter mot himlen så svart 
-låter blicken vandra, han vet inte 
vart.  
Gåtan, som icke låter  
gissa sig, kom så åter! 

Tyst är skogen och fjärden kall,  
allting där ute är fruset,  
blott från fjärran av havets svall  
höres helt lågmält bruset.  
ÖBK-aren lyssnar och, halvt i dröm,  
tycker sig höra tidens ström,  
undrar: När kommer våren?  
Kan ej hålla tillbaka tåren! 

Midvinternattens köld är svår,  
stjärnorna gnistra och tindra.  
båtarna ruvar på planen vår 
isen från segling hindra.  
Måsen kurar som han är van,  
snön lyser vit liksom en svan,  
snön lyser vit på taken.  
Endast ÖBKaren ser mot vaken. 

Thomas
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Förslag till avgifter 2011
Styrelsen föreslår att följande avgifter skall gälla för 2011 – 
inga avgifter återfås vid eventuellt utträde ut ÖBK. 

Medlemsavgift   550,-   

Anmälningsavgift för ny medlem 1000,- engångsavgift

Inträdesavgift för permanent     
bryggplats 3000,- engångsavgift

Grundavgift för bryggplats   550,-  

Hamnavgift per bryggmeter   200,-   

• 2,5m plats x 200 kronor   500,-  

• 3,0m plats x 200 kronor   600,-  

• 3,5m plats x 200 kronor   700,-  

• 4,0m 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,-    

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

Sjösättnings- och upptagningsavgifter, ordinarie  
sjösättnings-/upptagningsdagar

Sjösättning   420,-   

Upptagning   520,-   

Vid annan tidpunkt än ordinarie sjösättnings-/ 
upptagningsdagar 

tillkommer utöver ordinarie avgift

Sjösättning   750,-   

Upptagning   750,- 

Motioner till årsmötet 2011
Grillplats

Vid samvaron på klubbholmen kommer då och då önske-
målet om att kunna bygga en gemensam grillplats. Den 
som idag finns anses inte användarvänlig. Den är mer 
gjord för en brasa att mysa vid och ev. grilla korv.  
Med gemensam grillplats med en lite större grillyta kan 
fler grilla samtidigt och efter varandra. Vi skulle slippa 
dagens ”enmans” grillar samt alla engångsgrillar som lätt 
kan förorsaka eldsvåda om de placeras fel.   
Vinsten med en gemensam grill är att inga små barn kom-
mer för nära och skadar sig samt att man har bättre kon-
troll över grillningen vi t.ex. eldförbud.

Idag finns en utegrill för trädgårdar som byggs av Leca-
sten och med skorsten. En sådan skulle kunna placeras till 
vänster om stora bordet i bergsskrevan där det förut förva-
rades ved.    
Kostnad för en dylik grillplats var hösten 2010 c:a 2.500:-

Festkommittén Klubbholmskommittén   
M Björklund   Nils Holst

Styrelsens svar på motionen    
Styrelsen tillstyrker motionen. 

Tältbotten

För att bättre kunna använda Klubbholmen vid lite sämre 
väder skulle vårt partytält kunna komma till god använd-
ning. Tältet ligger idag hela året och används endast vid 
Höstfesten.    
Tältet är 6 x 6 meter. Till tältet finns 7 bord 80x180 cm 
samt 11 st bänkar. Tältets storlek medger c:a 50 sittplatser. 
Tanken är att resa tältet vid Skoja Cup och att ta ned det 
efter midsommar samt att resa det igen till seglarlägret och 
ta hem tältet efter Kräftköret.    
Tältet kräver en plan yta. Tanken är att bygga ett trägolv 
6,3 x 6,3 m och placera det mellan nuvarande förråd för 
bord/bänkar och vattnet. Där är en liten svacka och vege-
tationen mot sjön döljer till viss del insyn från sjön. Endast 
en mycket krokig björk måste tas ner.   
En vidareutveckling av ovanstående är att tillverka två 
takstolar så att tältet kan förlängas med presenningar och 
rymma dubbelt så många personer.   
Kostnaden beräknas till c:a 12.000:–.

Askvik i oktober 2010    
Festkommittén  Klubbholmskommittén     
Tävlingskommittén  ÖBK-u    
M Björklund   N Holst   H Andersson   E Evers

Styrelsens svar på motionen    
Styrelsen tillstyrker motionen.

Minska antalet nattvakter till en natt per år och medlem.

De senaste fyra årens nattvaktloggböcker innehåller ingen 
anteckning om stöldförsök.    
På fråga till förre ordföranden fick jag uppgift om att två 
av ÖBK-u:s små utombordsmotorer blev stulna för ett par 
år sedan.    
Hamnkaptenen känner endast till att vi ”lånar” saker av 
varandra. De som har stöldbegärliga båtar eller motorer 
installerar hyfsat billiga moderna stöldskydd och får då 
rabatt på försäkringen.    
Den moderna människan har ofta nuförtiden en mängd 
intressen utöver båtintresset, t.ex. resor, husvagn, villa, 
idrott, föreningsliv m.m.    
Det känns tungt för mig att offra två semesterdagar för att 
sova efter nattvakt. En av dagarna skulle jag kunna använda 
till att segla istället. Jag sitter gärna nattvakt på hösten för 
att kolla, att inte båtarna skadas i höststormarna.  
Det är även trevligt att träffa en klubbkamrat.  
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Förslagsvis fördelas nattvakterna med en koncentration 
till sensommaren och hösten.

Haninge 2010-11-10    
Mats Gerth, Fyren 35    
(Ägare till en icke stöldbegärlig liten segelbåt värd ca 15 
tusen kronor.)

Styrelsens svar på motionen    
Den vakttjänstgöring som vi har i ÖBK har utformats i 
samarbete med försäkringsbolag och polisen. Vaktperio-
derna är placerade så de ska täcka in de perioder då stölder 
och skadegörelser är som mest frekventa. Ur säkerhetssyn-
punkt är det viktigt att man inte går vakt ensam. Därefter 
är det bara att fördela vakterna jämt mellan båtinneha-
varna i viken. Styrelsen anser därför att vakttjänstgöringen 
är minimerad.

Styrelsen avstyrker motionen.

Budget 

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. Klubben måste hålla en ekonomisk handlings-
beredskap i denna fråga.    
Efter en besiktning i klubbhamnen av ”Södertörns Miljö- 
och Hälsoskyddsförbund” har en rad åtgärder aktuali-
serats. En del av dessa kan på sikt orsaka kostnader för 
klubben.

Verksamhetsplan    
Målsättningen för år 2011 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 för 2011 är att alla medlemmar lever upp till de 
intensioner som finns i klubbens miljödokument.

Planerade arbeten/projekt under 2011   
Fortsatta justeringar av uppställningsytor i hamnen. 
Iordningställande av ny grillplats och tältbotten på klubb-
holmen. 

     
   Budget 2010 2011 

 Intäkter kronor kronor 

 Medlemsavgifter 130 000,00 130 000,00 
 Grundavgifter 85 000,00 85 000,00 
 Hamnavgifter 100 000,00 100 000,00 
 Vinteravgifter 80 000,00 80 000,00 
 Småbåtsavgifter 5 000,00 5 000,00 

 Sommarplatsavgifter 9 000,00 9 000,00 
 Nyinträde bryggplats 12 000,00 12 000,00 
 Nyinträde medlem 4 000,00 4 000,00 
 Traktoravgift 105 000,00 118 500,00 

 Traktoravgift / extralyft 5 000,00 5 000,00 
 Startavgift kappsegling 4 500,00 4 500,00 
 ÖBK-u 0,00 500,00 
 Annonsintäkter 0,00 16 000,00 
 Festintäkter 0,00 15 000,00 

 Påminnelseavgift 0,00 0,00 

 
Avgift mastkran år 2008-2012 á SEK 
100/år  10 000,00 10 000,00 

 Summa intäkter 549 500,00 584 500,00 

       

 Allmänna kostnader     

 Möten, städning m.m. -1 500,00 -8 500,00 
 Årsmöteskostnader -1 500,00 -1 500,00 

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

 Summa Allmänna Kostnader -6 000,00 -13 000,00 

       

 Kommittékostnader     

 Tävlingskommittén -5 000,00 -5 000,00 
 Redaktionskommittén -20 000,00 -25 000,00 

 Festkommittén -15 000,00 -37 000,00 
 ÖBKu 0,00 500,00 
 ÖBK hemsida/webb -3 500,00 -3 500,00 

 Tryckning -4 000,00 -4 000,00 

 Summa Kommittékostnader -47 500,00 -75 000,00 

       

 Underhållskostnader / hyror     

 Drift/underhåll hamnen -35 000,00 -35 000,00 
 SRV Sopor hamnen Askvik -10 000,00 -10 000,00 
 Miljöfarligt avfall hamnen Askvik -1 500,00 -1 000,00 
 Toatank tömning hamnen Askvik -4 000,00 -5 000,00 

 Klubbholmen -40 000,00 -40 000,00 
 SRV sopor klubbholmen -4 000,00 -4 000,00 
 Markhyra Askvik -108 000,00 -108 000,00 
 Klubbhuset Askvik -3 000,00 -4 000,00 
 Elkostnader Askvik -40 000,00 -40 000,00 

 Försäkringsomkostnader -20 000,00 -20 000,00 

 Summa Underhållskostnader/hyror -265 500,00 -267 000,00 
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 Övriga Administrativa Kostnader     

 Porto -10 000,00 -10 000,00 
 Telefon -2 500,00 -2 500,00 
 Adm.kostn banken -1 500,00 -1 500,00 

 Övriga kostnader -5 000,00 -5 000,00 

 Summa Övr Administrativa Kostnader -19 000,00 -19 000,00 

       

 Traktorkostnader     

 Drift och underhåll -15 000,00 -15 000,00 

 Nyinvestering     

 Summa Traktorkostnader -15 000,00 -15 000,00 

       

 Övriga Gemensamma Kostnader     

 Utbildn/reseers. Styrelsen -10 000,00 -10 000,00 
 Utbildn/reseers. Funktionärer -7 000,00 -7 000,00 
 Föreningsavgifter -31 000,00 -31 000,00 

 Sponsring skärgårdsst + Sjöräddn -2 000,00 -2 000,00 
 Övriga Gemensamma Kostnader -3 000,00 -3 000,00 
 Avskrivning bastuflotten -8 000,00 -8 000,00 
 Avskrivning traktorn -32 000,00 -32 000,00 

 Ny Hamnplan 55 000,00 0,00 

 Framtida projekt -60 000,00 -60 000,00 

 Summa Övr Gemensamma Kostnader -208 000,00 -153 000,00 

       

 Finansiella poster     

 Ränteintäkter 3 000,00 3 000,00 

 Räntekostnader 0,00 0,00 

 Räntekostnader lån traktorn -17 000,00 -17 000,00 

 Summa Finansiella Poster -14 000,00 -14 000,00 

 Totala Kostnader -575 000,00 -556 000,00 

       

 Resultat "Verksamheten" 25 500,00 28 500,00 
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Valberedningens förslag till val vid  
årsmötet 2011
Val av styrelseledamöter för en tid av två år  
Ordförande Thomas Fredén  vald för 2011
Sekreterare Margareta Zetterström  vald för 2011 
Vice ordförande Yvonne Schelander omval 2011-2012 
Hamnmästare Börje Pahlén omval 2011-2012 
Medlemsansvarig Bo Wigle omval 2011-2012 
Kassör Rickard Ranängen   nyval 
 fyllnadsval 2011
Val av revisorer för en tid av två år och en ersättare för 
en tid av ett år    
Ulf Sjögren, sammankallande omval 2011-2012 
Bernt Eriksson vald för 2011

Val av tre ledamöter till valberedningen på ett år 
Robert Johansson, sammankallande nyval 2011 
Lars-Göran Nilsson nyval 2011

Val av ledamöter till kommittéer för en tid av ett år 
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 
Klubbhusansvarig vakant

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

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

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

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

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

Bastukommittén    
Karl-Johan Ulmanen, sammankallande omval 2011 
Kjell Björklund omval 2011 
Anders Hellberg omval 2011 
Anders Lindén omval 2011

Ungdomssektionen ÖBK:U
Erik Evers, sammankallande omval 2011

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
2009-11-01 – 2010-10-31

Styrelsen för Österhaninge Båtklubb avger härmed 
följande verksamhetsberättelse för tiden 2009-11-01 – 
2010-10-31

§ 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 sjösäkerhet, 
god miljö och ett gott kamrat- och sjömanskap.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010
ÖBK har vid verksamhetsårets slut (2010-10-31) 259 
medlemmar.
Den 31 oktober 2010 var båtplatser uthyrda till 102 
segelbåtar, 55 motorbåtar och 12 småbåtar. 
Klubben arrenderar mark av Skärgårdsstiftelsen i Stock-
holms län för hamnanläggningen. Klubbholmen arrenderas 
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 11 protokollförda möten samt i övrigt 
kommunikation via telefon/e-post. Tillsammans med 
kommittéordförandena och bryggbasar har styrelsen hållit 
två planeringsmöten, vår- och höstmöte. Sommarvakter 
och städdagar har som vanligt skötts noggrant.
ÖBK har varit representerad vid Stockholms Seglarförbunds 
årsmöte och vid Saltsjön-Mälarens Båtförbunds årsmöte. 
ÖBK har även deltagit i aktiviteter ordnade utanför 
Stockholms Seglarförbund.

Händelser under 2010
• Årsmöte 18 februari
• Planeringsmöten öppna för samtliga medlemmar 13 mars
   samt 19 oktober
• Informationsmöte för nya medlemmar den 24 mars blev
   inställt.
• ÖBK-Loggen har under verksamhetsåret utgivits tre
   gånger.
• Sjösättning kvällar vecka 17 och 18
• Sommarvakt från 19 april t.o.m. 29 oktober
• Städning i hamnen den 11 och 19 maj samt den 30 oktober.  
• ÖBK-U Seglarlägret på klubbholmen genomfördes v 31.
• Vaggkväll 29 september, framtagning av vaggor inför
   upptagningen
• Upptagning den 9, 16 och 23 oktober
• Sopplunch för daglediga, har samlat c:a 15 - 20 medlem-
   mar varje gång under januari till maj samt i oktober och
   november
• Eskadersegling till Trosa den 13-16  maj

Kursverksamhet
Följande kurser har genomförts:
• Rolig mat ombord
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• Vinnande förening anordnad av SISU
• SSF:s huvudinstruktörsutbildning för seglarskole-
   instruktörer
• Kurser som anordnats i samarbete med Sjölotsen:
       2 st. Kustskepparexamen
       1 st. VHF
       8 st. Förarintyg 

ÖBK styrelse 2010
Thomas Fredén ordförande
Yvonne Schelander  vice ordförande / miljöansvarig
Margareta  Zetterström sekreterare
Ulla Brattström kassör
Börje Pahlén,  hamnmästare
Bo Wigle  medlemsansvarig

Revisorer
Ulf  Sjögren  sammankallande
Bernt Eriksson
Rikard Ranängen suppleant  

Valberedning
Margaretha Björklund sammankallande  
Göran Nordqvist  
Per Holgersson  

Verksamhetsberättelser från kommittéerna

Österhaninge Båtklubbs ungdomssektion 
Under verksamhetsåret 2010 har Österhaninge Båtklubbs 
ungdomssektion (ÖBK-u) haft ansvar för klubbens ung-
domsverksamhet. ÖBK-u har, förutom att anordna en seg-
larskola och ett seglarläger, verkat för att främja deltagar-
nas seglingskunskaper, kunskaper om Allemansrätten och 
social samvaro inom klubben. 

ÖBK-u:s Seglarskola
Årets seglarskola har bedrivits vid 27 tillfällen mellan den 
31 mars och den 28 oktober.
Inför uppstarten satsades det på affischer, som sattes upp 
runt om på Haninges skolor och ute i Askvik. Den 31 mars 
hölls sedan en uppstartsträff till vilken en gradängsal i 
Fredrika Bremergymnasierna hyrdes. Ledarna och styrel-
sen framförde en show, som genererade fyra nya elever till 
sektionen. Efter det följde tre teoritillfällen samt ett studie-
besök på Sjöhistoriska museet, som var mycket uppskattat. 
Minst lika uppskattat var den årliga jollevältningen, som 
även i år hölls inne i Torvalla simhall. Efter det flyttade 
seglarskolan ut till Askvik. Ett båtvårdstillfälle och fyra 
seglingstillfällen senare var sommaren ett faktum. Som en 
avslutning på vårterminen hölls då för första gången ett 
mindre läger döpt till Lilla Regattan X den 4-5 juni. Elev-
erna lagade middag tillsammans och övernattade i klubb-
stugan för att sedan ge sig ut på en skattjakt i optimister, 
e-jollar och 606:an. Lilla Regattan X var mycket uppskat-
tad av både elever, föräldrar och ledare. 
Den 1-4 augusti hölls årets seglarläger med en uppslutning
på elva deltagare, varav fyra var ledare. Vädret var inte på 
sitt bästa humör denna vecka och bjöd mestadels på stiltje 
och dimma, men deltagarna höll goda miner och det blev 
ett bra seglarläger ändå. 

Höstterminen drog igång den 1 september med ytterligare 
fyra seglingstillfällen. Därefter hölls det årliga klubbmäs-
terskapet, som i optimistklassen vanns av Anton Månsson. 
Seglarskolan avslutades sedan med en fest där eleverna 
bjöds på trerätters middag, lekar och prisutdelning. Där-
efter följde höstens båtupptagningar och eleverna ställde 
då upp och sålde korv, medan ledare och föräldrar skötte 
båttvättningen. Den 28 oktober hölls slutligen ett utvärde-
ringsmöte för året. I största allmänhet var både elever och 
föräldrar nöjda.
Det framkom, att föräldrarna vill få chans att hjälpa till 
mer, samt att hemsidan behöver förbättras rent informa-
tionsmässigt. Alla höll med om, att det skulle vara roligt 
med flera deltagare i seglarskolan. Vår förhoppning är att 
skaran blir större till våren. 

Seglarskolan i siffror:
Antal elever: 18 
Antal ledare: 4 
Antal hjälpledare: 4 
Antal tillfällen: 27 

ÖBK-u Styrelse
Styrelsen har i år bestått av 10 ledamöter. Delar av styrel-
sen genomgick i början av året kursen Vinnande förening, 
som anordnades av SISU Idrottsutbildarna. Kursen gick ut 
på att förbättra styrelsearbetet och jobba för en effektivare 
förening med tydligare mål och visioner. Under året har 
styrelsen haft sex protokollförda styrelsemöten och ytter-
ligare två ledarmöten, där verksamheten har strukturerats 
och planerats. ÖBK-u:s styrelse valdes vid årsmötet den 
20 januari. 

Sammankallande  - Erik Evers 
Erik har under året varit sammankallande till styrelsens 
möten, representant i ÖBK:s styrelse, ansvarig för verk-
samheten och sektionens företrädare. 

Kassör - Erik Evers 
Erik har under året som kassör varit ansvarig för sektio-
nens ekonomi; den kontinuerliga bokföringen, bidragssö-
kande, budgetering och resultatrapport. 

Sekreterare - Andreas Hägg
Andreas har under året som sekreterare varit ansvarig 
för att minst beslutsprotokoll förts vid styrelsens möten, 
insamlandet av sektionens samtliga digitala dokument 
samt underhåll, uppdatering och överflyttning av hemsi-
dan från laget.se till idrottonline.se. 

Utbildningsansvarig - Anna Johansson
Anna har under året som utbildningsansvarig varit ansva-
rig för planering och utförande av seglarskoleverksam-
heten, utbildning av styrelsen och ledare, hantering av 
närvarokort samt för kontakten med elever och föräldrar. 
Utbildningsansvarige genomgick i februari SSF:s huvud-
instruktörsutbildning för seglarskoleinstruktörer. 

Övriga ledamöter
Ansvarig för 606:an samt ansvarig för sektionens arbete 
vid båtupptagning  Andreas Hägg
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Ansvarig för nationellt klubbsamarbete samt lägeransva-
rig Johan Nordqvist
Ledarbåtsansvarig samt säkerhetsansvarig
 Fredrik Haag 
Ledamot för insatsarbeten för sektionens progression 
 Katrin Olausson 
Ledamot representerande hjälpledarna   
 Jesper Kullman
 David Rådström
Ledamot representerande ledarna   
 Per Evers
PR-ansvarig Erik Evers
ÖBK:s ledamot Bo Wigle

Materialansvarig har sedan tidigare varit Dan Gerdes, men 
har tyvärr inte varit delaktig i styrelsens arbete under året 
och en ersättare har inte hittats. 

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

Hamnen
Vi har haft en miljösyn i hamnen, som gjordes av ”Söder-
törns Miljö- och Hälsoskydds-förbund”. De var impone-
rade av vår hamnanläggning och vårt miljödokument. 
Schaktning av uppställningsplatsen bakom mastskjulet 
och ny stödmur för en större och planare uppställningsyta 
har genomförts.
Under året har fyllnadsmassa lagts ut i hamnen.
Justering av mastkran
Strandkanterna har rensats och vassen slagits.
Rensning i mastskjulet
Felsökning och elarbeten har genomförts i hamnen.

Klubbhuset
Ansvarig: Gurli Löfgren
Vårt klubbhus i Askvik har även i år utnyttjats flitigt.
Den har varit värmestuga och matsal under medlemmar-
nas 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
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

Årets projekt var att byta ut stockarna på den fasta delen 
av södra bryggan, samt lägga ut en spång till bastun, då det 
visat sig att det blivit upptrampat och lerigt efter stigen dit.
På höstkanten byttes även landgången på södra bryggan.
Ett stort tack till alla som hjälpt till med utforsling av allt 
material samt arbetet med både stock och sten, även till 
alla som håller vår holme fin.

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.
Den årliga översynen är genomförd. Nya lyftstroppar är 
inköpta.

Bastukommittén
Kajus Ulmanen sammankallande
Anders Hellberg
Anders Lindén
Kjell Björklund
Årets arbeten på bastuflotten inskränkte sig till att hänga 
om dörren för att lättare ta sig till badstegen samt viss 
modifiering av solcell och invändig belysning.
Bastuaggregatet har fått bättre isolering mot bastulavarna 
för att undvika eventuella brännskador. Bastuflotten bog-
serades ut den 24 april av Havis Amanda och Trollungen 
och drogs in den 17 oktober av Marelin och Julia.
Bastun har varit flitigt använd under 2010. Första bastu-
badet noterades den 24 april och sista genomfördes den 16 
oktober.
Totalt har bastun används 134 gånger. 384 personer har 
bastat, av dessa innehade 109 st. inte andelar i bastun och 
har betalt totalt 2180 kr för denna njutning. 
Bastubadarna har skött bastun väl under säsongen.

Tävlingskommittén
Svarar för klubbens tävlingsverksamhet med motor- och 
segelbåtar.
Uppmuntrar till ökad familje- och breddsegling
Håkan Andersson sammankallande
Jan Axell
Jonas Edwinsson
Håkan Kvist
Årets deltagande har varit mycket lägre än de senaste åren. 
Orsaken till det vet vi inte. Möjligen kan vädret ha spelat 
in.
I år har tävlingskommittén infört nyheten att bjuda in Gålö 
BK till Skoja Cup. Tanken är att det skall bli en tradition 
i framtiden. Orsaken är dels att fördjupa samarbetet med 
GBK, som ju arrangerar onsdagsseglingar, som vi deltar 
på, och att öka deltagarantalet på Skoja, som varit ganska 
lågt de senaste åren. I samband med det har vi också tänkt 
att ”damma av” Champagne Galoppen, och genomföra en 
lagstafett mellan ÖBK och GBK på söndagen efter Skoja. 
Även det är tänkt att bli en tradition. I år sprack tyvärr pla-
nerna, eftersom det blåste så hårt att Skoja ställdes in. Där-
för blev det inte heller någon Champagne Galopp. Gläd-
jande nog var det hela 18 båtar anmälda till Skoja, varav två 
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var från GBK. Istället för den inställda Skoja Cup genom-
fördes en kort bankappsegling för de båtar som ville. Fem 
ekipage ställde upp i det hårda vädret och segrande ur stri-
den gick Anders ”Putte” Lindén.

Kräftköret/Bronspropellern
På Kräftköret deltog 11 båtar och på Bronspropellern 
tre. Kräftköret seglades med ”rundning av boj” vid start 
och målgång. Det innebar att vi fick en krysstart och en 
kort kryss- länsbana vid målgång. Mycket uppskattat av 
publiken. Bröderna Hammarqvist, med sin H-båt, avgick 
med en överlägsen seger i SRS klassen och i LYST segrade 
Håkan Andersson lika överlägset.
Bronspropellern var i år en ”poängjakt”. Deltagarna skulle, 
efter att ha startat genom att gå över startlinjen med sina 
båtar, utföra ett antal ”poängsatta” uppgifter och samla så 
många poäng som möjligt. Segrade gjorde M Silwing med 
Dolche Vita.

Höstrusket
På Höstrusket hade vi 15 deltagare vilket är c:a tio min-
dre än förra året. Varför det blev så vet vi inte. Det verkar 
lite konstigt med tanke på att Höstruskfesten hade unge-
fär lika många deltagare om vanligt. Ungefär på mitten 
av banan drog vinden i rejält och det blåste uppåt 15 m/s. 
Det gjorde att sex av båtarna fann det för gott att bryta 
och segla hem. Segrade i SRS-klassen gjorde ”Putte” Lin-
dén med ”Trollungen och i LYST klassen avgick Håkan 
Andersson med segern.

KM
KM i SRS klassen blev en gastkramande historia där Lasse 
Schelander med sin Comfortina 32 ”Flash Dance” och 
bröderna Hammarqvist i H-båten ”Goodwill” slutade 
på samma poäng. Bröderna Hammarqvist knep segern på 
att de hade en seger i Kräftköret. Kampen om tredjeplat-
sen blev nästan lika hård mellan Björn Björling i Dehler 
34:an ”Dolly” och Hasse Nilsson i Diva 355:an ”Åsali III”. 
Björne och Hasse delade placering i Kräftköret, men Hasse 
var en placering bättre på Höstrusket och knep därmed 
tredjeplatsen i KM. Om kampen var hård i SRS klassen 
var den desto klarare i LYST. Håkan Andersson segrade 
efter att ha ”spikat” på både Kräftköret och Höstrusket. 
Två blev Lasse Schelander och trea Hasse Nilsson. Tyvärr 
var det bara åtta båtar som genomförde två seglingar och 
på så sätt fick placering i KM. 

Övriga seglingar i klubben
Trosaeskadern den 13-16 maj samlade många deltagare.
Den så kallade gubbseglingen ägde rum 25 -28 september.
I SXK:s eskader till S:t Petersburg deltog Lasse och Yvonne 
Schelander.
Flera av klubbens medlemmar har som vanligt gjort långa 
sommarseglingar bl.a. i Mälaren och till Finland och 
Ålands skärgård.
Flera av klubbens seglare har deltagit i Stockholms Seg-
larförbunds sanktionerade tävlingar och där placerats väl i 
topp.

Festkommittén
Ordnar fester och sammankomster

Margaretha Björklund sammankallande
Per Holgersson
Stina  Karlemyr
Jan Löfgren
Vädrets makter har varit emot ÖBK:s arrangemang detta 
år. Den planerade gemensamma middagen på klubbhol-
men efter Skoja fick ställas in på grund av hårda vindar. 
Deltagarna återvände till Askvik och det varmare klubb-
huset med dess inbjudande brasa.
Vid midsommarfirandet deltog många barnfamiljer i år 
vilket är mycket glädjande. Många hade tagit med sig stora 
blomsterbuketter till midsommarstångens prydnad. När 
stången klätts och stod där i all sin glans, var det många 
som deltog i dansen kring stången och dansade Små gro-
dorna med bravur. I lekarna för små och stora hade vi i 
år tre tips-promenader, anpassade efter åldrarna upp till 
fem år, tonår och äldre, vilket uppskattades mycket. Den 
gemensamma middagen på midsommaraftonen var lika 
rolig och skön, som det brukar beskrivas i visorna. Mid-
sommardagens trekamp genomfördes med en del nya gre-
nar, där lag Trude vann.
Den gemensamma middagen efter Kräftköret hölls även 
den i klubbhuset, då vädrets makter var emot oss.
ÖBK:s Höstfest genomfördes planenligt i Klubbhuset med 
60 glada och förväntansfulla ÖBK:are. Kjell-Åke Ring fick 
som vanligt igång gänget och stämningen var hög. 

Redaktionskommittén.
Christer Lundgren  Sammankallande
Lars Johansson Annonsansvarig
Hans Nilsson Web- och fotoansvarig
Hans Carlsson adjungerad layoutansvarig, 
 Vendelsö Tryckeri
Lennart Edlund Faktaansvarig
Vi har under verksamhetsåret utgivit fyra klubbtidningar. 
Alla redaktionsmöten har vi haft i klubbhuset. Till största 
del har arbetet skett via mail-konversation och telefon-
samtal.
Hans Nilsson har gjort ett stort arbete med att flytta 
klubbens hemsida till en ny plattform samt att hela form-
givningen har genomgått en ansiktslyftning. Hans 
sköter även all upp-datering av hemsidan, samt dess 
bildarkiv. Har ni inte varit inne och besökt vår hem-
sida kan jag varmt rekommendera att ni tar er en titt.  
Redaktionskommittén har inte haft några utgifter annat 
än fikabröd och lite grillkorv till redaktionsmötena och 
genomgångar hos tryckeriet. Vi kommer inte att inkomma 
med kvitton.

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 2010
Thomas Fredén Yvonne Schelander
ordförande vice ordförande 
Margareta Zetterström Ulla Brattström
sekreterare kassör
Börje Pahlén Bo Wigle
hamnmästare ledamot
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Resultatrapport

Räkenskapsår: 09-11-01 - 10-10-31

Utfall Årsbudget

Rörelsens intäkter

Medlemsavgifter 135 300,00 130 000,00
Grundavgifter 89 650,00 85 000,00
Hamnavgifter 109 350,00 100 000,00
Vinteravgifter 86 417,00 80 000,00
Småbåtsavgifter 0,00 5 000,00
Sommarplatsavgifter 7 420,00 9 000,00
Nyinträde ny bryggplats 30 000,00 12 000,00
Nyinträde ny medlem 12 000,00 4 000,00
Traktoravgift 110 880,00 105 000,00
Extra lyft traktor 4 500,00 3 000,00
Mastkransavgifter 10 500,00 0,00
Startavgift kappsegling 0,00 4 500,00
ÖBKu -500,00 0,00

S:a Rörelseintäkter 595 517,00 537 500,00

Bruttovinst 595 517,00 537 500,00

Övriga externa kostnader
Möten, planering, städ, m.m -870,50 -1 500,00
Årsmöteskostnader -651,00 -2 000,00
Nycklar, vimplar, märken -19 083,00 -5 000,00
Tävlingskommittén -975,00 -5 000,00
Redaktionskommittén -20 126,50 -20 000,00
Festkommittén -12 957,00 -12 000,00
ÖBKs hemsida -2 471,25 -3 500,00
Tryckning -4 546,00 -3 000,00
Drift/underhåll hamnen -26 612,50 -35 000,00
SRV Sopor hamnen Askvik -9 349,50 0,00
Miljöfarligt avfall hamnen Askvik -992,00 0,00
Toatank tömning hamnen Askvik -4 938,50 0,00
Klubbholmen Ängsholmen -36 740,00 -35 000,00
SRV sopor klubbholmen -3 935,00 0,00
Markhyra hamnen Askvik -125 778,00 -107 000,00
Klubbhuset, Askvik -2 025,00 -10 000,00
Elkostnader, Askvik, Anl 589 Slipen -18 951,00 -23 000,00
Elkostnader, Askvik, Anl 596 Berget -20 607,00 -32 000,00
Försäkringsomkostnader -16 266,00 -20 000,00
Bastuflotte 2 530,00 0,00
Portokostnader -9 267,15 -15 000,00
Telefonkostnader -2 138,00 -2 500,00
Administrativa kostnader Banken -1 143,00 -1 500,00
Övriga administrativa kostnader -3 817,00 -12 000,00

S:a Övriga externa kostnader -341 709,90 -345 000,00

Personalkostnader
Drift/underhåll Traktorn -14 096,00 -15 000,00
Avskrivning nya traktorn -32 000,00 -32 000,00
Avskrivning Bastuflotte -8 000,00 -8 000,00
Utbildning, reseersättning Styrelse -17 000,00 -17 000,00
Utbildning, reseersättning Funktionärer 0,00 -7 000,00
Föreningsavgifter -30 858,00 -28 000,00
Sponsring Skärgårdsstiftelsen -1 200,00 -2 000,00
Övriga gemensamma kostnader -1 923,50 -3 000,00

S:a Personalkostnader -105 077,50 -112 000,00

Avskrivningar

Projekt Hamnplan -75 433,00 -55 000,00

S:a Avskrivningar -75 433,00 -55 000,00

Rörelseresultat 73 296,60 25 500,00

Finansiella poster
Ränteintäkter övrigt 0,00 3 000,00
Ränteintäkt Sparkonto FSB 4 965,57 0,00
Finansiella kostnader 0,00 -9 000,00
Ränta Lån Traktorn -17 181,00 -12 000,00

Resultat efter finansiella poster 61 081,17 7 500,00

Beräknat resultat 61 081,17 7 500,00

Försäkringsomkostnader -16 266,00 -20 000,00
Bastuflotte 2 530,00 0,00
Portokostnader -9 267,15 -15 000,00
Telefonkostnader -2 138,00 -2 500,00
Administrativa kostnader Banken -1 143,00 -1 500,00
Övriga administrativa kostnader -3 817,00 -12 000,00

S:a Övriga externa kostnader -341 709,90 -345 000,00

Personalkostnader
Drift/underhåll Traktorn -14 096,00 -15 000,00
Avskrivning nya traktorn -32 000,00 -32 000,00
Avskrivning Bastuflotte -8 000,00 -8 000,00
Utbildning, reseersättning Styrelse -17 000,00 -17 000,00
Utbildning, reseersättning Funktionärer 0,00 -7 000,00
Föreningsavgifter -30 858,00 -28 000,00
Sponsring Skärgårdsstiftelsen -1 200,00 -2 000,00
Övriga gemensamma kostnader -1 923,50 -3 000,00

S:a Personalkostnader -105 077,50 -112 000,00

Avskrivningar

Projekt Hamnplan -75 433,00 -55 000,00

S:a Avskrivningar -75 433,00 -55 000,00

Rörelseresultat 73 296,60 25 500,00

Finansiella poster
Ränteintäkter övrigt 0,00 3 000,00
Ränteintäkt Sparkonto FSB 4 965,57 0,00
Finansiella kostnader 0,00 -9 000,00
Ränta Lån Traktorn -17 181,00 -12 000,00

Resultat efter finansiella poster 61 081,17 7 500,00

Beräknat resultat 61 081,17 7 500,00



Balansrapport

Räkenskapsår: 09-11-01 - 10-10-31

Ing balans Utg balans

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Placeringskonto, Swedbank 460 500,00 352 177,47
Collector Credit AB 0,00 200 000,00
Företagskonto, Swedbank 50 369,95 9 942,24

S:a Immateriella anläggningstillgångar 510 869,95 562 119,71

S:a Anläggningstillgångar 510 869,95 562 119,71

Omsättningstillgångar

Fordringar
Traktor 320 000,00 320 000,00
Avskrivning nya Traktorn 0,00 -32 000,00
Bastuflotte 80 000,00 80 000,00
Avskrivning Bastuflotte 0,00 -8 000,00
Diverse övriga fodringar 26 196,42 13 813,52

S:a Fordringar 426 196,42 373 813,52

S:a Omsättningstillgångar 426 196,42 373 813,52

S:A TILLGÅNGAR 937 066,37 935 933,23

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER

Eget kapital

Eget kapital -25 912,81 -145 398,82
Föregående års resultat -119 486,01 -44 397,24
Årets resultat -44 397,24 -61 081,17

S:a Eget kapital -189 796,06 -250 877,23

Obeskattade reserver

Upplupna kostnader -9 250,31 -6 000,00

S:a Obeskattade reserver -9 250,31 -6 000,00

Kortfristiga skulder

Skuld ÖBK-U 0,00 -1 036,00
Reparationsfond Traktor -50 000,00 -50 000,00
Fond utbildn. kappseg. funk. -2 020,00 -2 020,00
Skuld Bastuflotte -86 000,00 -86 000,00
Lån Traktorn -600 000,00 -540 000,00

S:a Kortfristiga skulder -738 020,00 -679 056,00

S:A EGET KAPITAL, 
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER -937 066,37 -935 933,23

BERÄKNAT RESULTAT*** 0,00 0,00



Returadress:
Österhaninge Båtklubb
Box 3030
136 03 Haninge




