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Kollar du din
båt i vinter?

Rikta mobilens kamera mot 
QR-koden för att ladda ner 
Svenska Sjös Båtägarguide!

Kontrollera med jämna  mellanrum under 
vintern så att din båt står bra. Om marken 
sätter sig kan det innebära att det blir hårt 
tryck på vissa av stöttorna eller i värsta fall 
att båten välter. Detta är särskilt noga när 
tjälen släpper.

Bind aldrig fast presenningen  
i bockarna eller stöttorna då det  
kan  innebära att de dras omkull  
vid kraftig vind. 

Skotta av snön från båten när det behövs. 
Tyngden från snön kan göra att presennin-
gen eller täckställningen går sönder vilket 
kan medföra skador på båten.

Vill du veta mer? I vår 52-sidiga Båtägar-
guide delar vi med oss av våra bästa tips 
och råd om det mesta som rör båtlivet.

Kundservice: 010-490 49 00
www.svenskasjo.se

Undvik tråkiga överraskningar!
Svenska Sjös 
Båtägarguide

ger dig värdefulla 
tips och råd.

Svenska Sjö är stolta över att vara ägda av 

riktigt båtfolk, tillsammans utvecklar vi 

det svenska båtlivet.
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Inget vanligt årsmöte! 
I år blir det inget vanligt årsmöte. På grund av corona måste vi följa pandemilagar, regler och 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi får inte samlas i klubbhuset, som vanligt, 
utan styrelsen har tillsammans med revisorerna utarbetat ett annat arbetssätt, med ”Lag 
(2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och 
föreningsstämmor”, som grund. Lagen är inte tillämplig på ideella föreningar men den har 
kommit till för att man skall kunna ha årsstämmor utan fysisk kontakt, och ger styrelser rätt 
att kalla till årsmöten med enbart röstning. 
Vårt arbetssätt bygger på ett förfarande med omröstning, med en röstsedel. Alla handlingar 
till årsmötet finns dels i Loggen och dels på hemsidan. För att få tillgång till 
årsmöteshandlingarna på vår hemsida gör du så här: 

1. Öppna din webbläsare, skriv in www.obk,se i adressfältet 
2. Klicka på ”medlemsinfo” längst till höger på menyn 
3. Klicka på raden med texten ”Årsmöte 2021” 

Årsmöteshandlingarna är lösenordskyddade. Lösenordet är askv1ken (istället för i 
skall det vara siffran 1) 

4. Klicka på de dokument du vill ta del av, skriv ut det du behöver 
 
Så här kommer årsmötet att gå till: 

• I Loggen och på hemsidan finns tillsammans med alla handlingar för årsmötet en 
”röstsedel” som man kan klippa/skriva ut och fylla i. 

• Lördagen den 20/2 mellan klockan 12 och 15 och torsdagen den 25/2 mellan klockan 
18 och 20 är klubbstugan i Askvik bemannad, så att era röster kan avläggas. 

• Två rösträknare och en ”mötesordförande” utsedda av valberedningen, tar emot 
röstsedeln och prickar av er på en ”röstlängd” och så stoppar ni röstsedeln i en låda. 

• Efter att ”vallokalen” stängt på torsdagen räknar och sammanställer sedan 
”rösträknarna” röstsedlarna, övervakade av ordföranden och en revisor. 

• Sekreteraren skriver ett ”protokoll” som distribueras till medlemmarna 
 

Du måste själv åka ner till Askvik, när ”vallokalen” är öppen och lämna din röstsedel, eller 
skicka ner din maka/make/sambo/partner eller hemmavarande barn över 18 år, med en 
fullmakt om du inte själv har möjlighet att åka ner. Något annat tillåter inte våra stadgar. 
 
”Vallokalens” öppettider 
Lördag 20/2 klockan 12.00 till 15.00 och torsdag 25/2 klockan 18.00 till 20.00 
 
Följande ärenden skall behandlas på vårt årsmöte 

1. Röstlängden fastställs genom att alla som röstar prickas av på en 
medlemsförteckning 

2. Fråga om mötet är behörigen utlyst 
3. Valberedningen har utsett Göran Nordqvist till ordförande för mötet. Det är han som 

övervakar rösträknarnas arbete 
4. Valberedningen har utsett två protokolljusterare och tillika rösträknare till lördagen; 

Jonas Edwinson och Henrik Thörnblom och två till torsdagen; L-G Nilsson och Lasse 
Ahlqvist. Det är dom som tar emot era röstsedlar och räknar samman era röster 

5. Resultat och balansräkning finns i årsmötesmaterialet i Loggen och på hemsidan 

Inget vanligt årsmöte! 
I år blir det inget vanligt årsmöte. På grund av corona måste vi följa pandemilagar, regler och 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi får inte samlas i klubbhuset, som vanligt, 
utan styrelsen har tillsammans med revisorerna utarbetat ett annat arbetssätt, med ”Lag 
(2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och 
föreningsstämmor”, som grund. Lagen är inte tillämplig på ideella föreningar men den har 
kommit till för att man skall kunna ha årsstämmor utan fysisk kontakt, och ger styrelser rätt 
att kalla till årsmöten med enbart röstning. 
Vårt arbetssätt bygger på ett förfarande med omröstning, med en röstsedel. Alla handlingar 
till årsmötet finns dels i Loggen och dels på hemsidan. För att få tillgång till 
årsmöteshandlingarna på vår hemsida gör du så här: 

1. Öppna din webbläsare, skriv in www.obk,se i adressfältet 
2. Klicka på ”medlemsinfo” längst till höger på menyn 
3. Klicka på raden med texten ”Årsmöte 2021” 

Årsmöteshandlingarna är lösenordskyddade. Lösenordet är askv1ken (istället för i 
skall det vara siffran 1) 

4. Klicka på de dokument du vill ta del av, skriv ut det du behöver 
 
Så här kommer årsmötet att gå till: 

• I Loggen och på hemsidan finns tillsammans med alla handlingar för årsmötet en 
”röstsedel” som man kan klippa/skriva ut och fylla i. 

• Lördagen den 20/2 mellan klockan 12 och 15 och torsdagen den 25/2 mellan klockan 
18 och 20 är klubbstugan i Askvik bemannad, så att era röster kan avläggas. 

• Två rösträknare och en ”mötesordförande” utsedda av valberedningen, tar emot 
röstsedeln och prickar av er på en ”röstlängd” och så stoppar ni röstsedeln i en låda. 

• Efter att ”vallokalen” stängt på torsdagen räknar och sammanställer sedan 
”rösträknarna” röstsedlarna, övervakade av ordföranden och en revisor. 

• Sekreteraren skriver ett ”protokoll” som distribueras till medlemmarna 
 

Du måste själv åka ner till Askvik, när ”vallokalen” är öppen och lämna din röstsedel, eller 
skicka ner din maka/make/sambo/partner eller hemmavarande barn över 18 år, med en 
fullmakt om du inte själv har möjlighet att åka ner. Något annat tillåter inte våra stadgar. 
 
”Vallokalens” öppettider 
Lördag 20/2 klockan 12.00 till 15.00 och torsdag 25/2 klockan 18.00 till 20.00 
 
Följande ärenden skall behandlas på vårt årsmöte 

1. Röstlängden fastställs genom att alla som röstar prickas av på en 
medlemsförteckning 

2. Fråga om mötet är behörigen utlyst 
3. Valberedningen har utsett Göran Nordqvist till ordförande för mötet. Det är han som 

övervakar rösträknarnas arbete 
4. Valberedningen har utsett två protokolljusterare och tillika rösträknare till lördagen; 

Jonas Edwinson och Henrik Thörnblom och två till torsdagen; L-G Nilsson och Lasse 
Ahlqvist. Det är dom som tar emot era röstsedlar och räknar samman era röster 

5. Resultat och balansräkning finns i årsmötesmaterialet i Loggen och på hemsidan 
6. Styrelsens verksamhetsberättelse finns i Loggen och på hemsidan 
7. Revisionsberättelsen finns i Loggen och på hemsidan 
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 1/11 2019 till 31/10 2020 
9. Beslut om att anta offert 1 eller offert 2 gällande införskaffande av nya bryggor till 

klubbholmen. Beslutsunderlag finns i Loggen och på hemsidan 
10. Ett förslag från en medlem om att installera kodlås på toaletten vid Askvik till en 

kostnad av cirka 5.000 kr (nyckeln kommer även fortsatt att fungera). 
11. Budget och förslag på nya avgifter för kommande verksamhetsår finns i Loggen och 

på hemsidan 
12. Valberedningen föreslår att antalet ledamöter i styrelsen ökas från sex till nio 

samtidigt som antalet suppleanter minskar från tre till noll.  
13. Val av kassör för en tid av två år 
14. Val av hamnmästare för en tid av två år 
15. Val av två ordinarie ledamöter på en tid av två år 
16. Val av två ordinarie ledamöter på en tid av ett år (fyllnadsval). 

Eftersom antalet ledamöter i styrelsen föreslås öka, väljs två på ett år (fyllnadsval) för 
att vi sedan skall kunna välja alla på två år (vartannat år) 

17. Val av en revisor för en tid av två år 
18. Val av en revisorssuppleant på en tid av ett år 
19. Val av tre ledamöter till valberedningen varav en sammankallande för en tid av ett år 
20. Val av en suppleant till valberedningen för en tid av ett år 
21. Val av ledamöter till kommittéerna för en tid av ett år varav en sammankallande.  
22. Val av sammankallande för ÖBK-u för en tid av två år. 

Tag med legitimation

kallelse till årsmöte
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Österhaninge Båtklubb Sida: 1

Resultatrapport Utskrivet: 20-12-12
Preliminär

Räkenskapsår: 19-11-01 - 20-10-31 Senaste vernr: 191
Resultatenhet: Hela föreningen
Period: 19-11-01 - 20-10-31

Perioden Period fg år
Rörelsens intäkter och lagerförändring

Aktiverat arbete för egen räkning
3810 Medlemsavgifter 159 600,00 136 200,00
3811 Grundavgifter 114 750,00 114 000,00
3812 Hamnavgifter 153 726,00 145 254,00
3813 Vinteravgifter 126 032,00 125 451,00
3815 Sommarplatsavgifter 0,00 -720,00
3816 Nyinträde ny bryggplats 36 300,00 56 100,00
3817 Nyinträde ny medlem 20 900,00 19 800,00
3818 Traktoravgift 119 500,00 117 920,00
3820 Extra lyft traktor 4 400,00 1 500,00
3830 Startavgift kappsegling 1 500,00 700,00
3836 Medlemsavgift ungdom 2 750,00 2 700,00
3837 Seglarskola 9 000,00 6 350,00
3839 ÖBK-U Övriga intäkter 0,00 2 086,15
3840 Övriga intäkter 260,00 2 059,00
3841 Annonser 10 000,00 9 500,00
3842 Hyra Klubbhuset 500,00 1 000,00
3850 Påminnelseavgift 1 600,00 1 000,00
S:a Aktiverat arbete för egen räkning 760 818,00 740 900,15

Övriga rörelseintäkter
3910 ÖBK-U Statliga Bidrag 863,00 581,00
3990 Öresutjämning 0,00 -1,20
S:a Övriga rörelseintäkter 863,00 579,80

S:a Rörelseintäkter och lagerförändring 761 681,00 741 479,95

Bruttovinst 761 681,00 741 479,95

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader

5100 Möten, planering, städ, m.m -319,90 -2 510,55
5120 Årsmöteskostnader -1 054,35 -1 610,63
5180 Nycklar, vimplar, märken 5 150,00 -8 923,00
5210 Tävlingskommittén -200,00 -272,00
5220 Redaktionskommittén 0,00 -34 313,00
5230 Festkommittén -2 169,90 -322,20
5240 ÖBKs hemsida -7 384,39 -7 349,14
5250 Tryckning -36 270,00 0,00
5260 ÖBK-U underhåll Båtar och inventarier -13 638,70 -37 293,00
5261 ÖBK-U Kostnader Hamnen 0,00 -696,90
5268 ÖBK-U Försäkringar -1 451,00 -668,00
5510 Drift/underhåll hamnen -54 682,50 -28 523,55
5512 Miljö Södertörn avg -8 960,00 -6 250,00
5515 SRV Sopor hamnen Askvik -5 954,00 -5 978,00
5516 Miljöfarligt avfall hamnen Askvik -2 420,00 -2 595,00
5517 Toatank tömning hamnen Askvik -13 662,00 -15 702,00
5520 Klubbholmen Ängsholmen -46 645,34 -38 447,00
5525 SRV sopor klubbholmen -3 308,00 -11 008,00
5530 Markhyra hamnen Askvik -149 684,00 -142 345,00
5540 Klubbhuset, Askvik -5 606,00 -10 359,30
5550 Elkostnader, Askvik, Anl 589 Slipen -24 811,99 -25 594,26
5555 Elkostnader, Askvik, Anl 596 Berget -24 620,26 -29 039,63
5560 Försäkringsomkostnader -19 246,00 -18 673,00
5570 Bastuflotte -3 794,00 -7 454,00
6510 Portokostnader -24 032,00 -17 437,50
6520 Telefonkostnader -4 440,00 -5 128,00
6600 Administrativa kostnader Banken -1 237,00 -1 664,56
6990 Övriga administrativa kostnader -8 012,50 -1 627,00
S:a Övriga externa kostnader -458 453,83 -461 784,22

Österhaninge Båtklubb Sida: 2

Resultatrapport Utskrivet: 20-12-12
Preliminär

Räkenskapsår: 19-11-01 - 20-10-31 Senaste vernr: 191
Resultatenhet: Hela föreningen
Period: 19-11-01 - 20-10-31

Perioden Period fg år
Personalkostnader

7110 Drift/underhåll Traktorn -20 151,64 -17 879,62
7120 Avsättning repfond traktor -50 000,00 0,00
7170 Avsättning Bryggor Klubbholmen -60 000,00 0,00
7210 Avskrivning nya traktorn 0,00 -32 000,00
7230 Avskrivning Bastuflotte 0,00 -8 000,00
7250 Avskrivning Y-bommar -38 285,40 -33 298,00
7260 Avskrivning Toatömning -9 579,96 -9 580,00
7410 Utbildning, reseersättning Styrelse -10 443,00 -11 187,00
7510 Föreningsavgifter -37 140,00 -37 492,00
7520 Sponsring Skärgårdsstiftelsen -700,00 -700,00
7530 Övriga gemensamma kostnader -999,70 -14 847,00
S:a Personalkostnader -227 299,70 -164 983,62

S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm -685 753,53 -626 767,84

Rörelseresultat före avskrivningar 75 927,47 114 712,11

Rörelseresultat efter avskrivningar 75 927,47 114 712,11

Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader 75 927,47 114 712,11

Resultat från finansiella investeringar
Resultat från andelar i koncernföretag

8040 Ränteintäkter Swedbank och Collector 0,00 46,40
S:a Resultat från andelar i koncernföretag 0,00 46,40

Resultat från andelar i intresseföretag
8130 Ränta Lån Traktorn 0,00 -1 397,72
S:a Resultat från andelar i intresseföretag 0,00 -1 397,72

S:a Resultat från finansiella investeringar 0,00 -1 351,32

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 75 927,47 113 360,79

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 75 927,47 113 360,79

Resultat före skatt 75 927,47 113 360,79

Beräknat resultat 75 927,47 113 360,79

8999 Årets resultat -75 927,47 -113 361,32
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Österhaninge Båtklubb Sida: 1

Balansrapport Utskrivet: 20-12-15
Preliminär

Räkenskapsår: 19-11-01 - 20-10-31 Senaste vernr: 191
Resultatenhet: Hela föreningen
Period: 19-11-01 - 20-10-31

Ing balans Period Utg balans
TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

1020 ÖBK-U, Swedbank 2 215,63 -998,00 1 217,63
1040 Placeringskonto, Swedbank 30,99 0,00 30,99
1045 Collector Credit AB 9 166,96 0,00 9 166,96
1050 Företagskonto, Swedbank 291 611,09 108 118,77 399 729,86
1060 Swedbank Kreditkort-konto 4 238,41 -811,81 3 426,60
S:a Immateriella anläggningstillgångar 307 263,08 106 308,96 413 572,04

Materiella anläggningstillgångar
1210 Fodringar medlemmar 8 900,00 -8 900,00 0,00
S:a Materiella anläggningstillgångar 8 900,00 -8 900,00 0,00

S:a Anläggningstillgångar 316 163,08 97 408,96 413 572,04

Omsättningstillgångar
Fordringar

1500 Traktor 320 000,00 0,00 320 000,00
1510 Avskrivning nya Traktorn -320 000,00 0,00 -320 000,00
1520 Bastuflotte 80 000,00 0,00 80 000,00
1530 Avskrivning Bastuflotte -80 000,00 0,00 -80 000,00
1540 ÖBK-U Inventarier 44 000,00 0,00 44 000,00
1550 ÖBK-U Avskrivning Ledarbåt & Vagn -44 000,00 0,00 -44 000,00
1560 Y-bommar 721 610,00 99 720,00 821 330,00
1570 Avskrivning Y-bommar -200 143,00 -38 285,40 -238 428,40
1580 Toatömning 95 800,00 0,00 95 800,00
1585 ToatömningAvskrivning -49 580,00 -9 579,96 -59 159,96
1690 Diverse övriga fodringar 25 053,00 12 360,00 37 413,00
S:a Fordringar 592 740,00 64 214,64 656 954,64

S:a Omsättningstillgångar 592 740,00 64 214,64 656 954,64

S:A TILLGÅNGAR 908 903,08 161 623,60 1 070 526,68

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital

2090 Eget kapital -738 932,89 34 752,00 -704 180,89
2095 Föregående års resultat 34 752,00 -148 113,32 -113 361,32
2099 Årets resultat -113 361,32 37 433,85 -75 927,47
S:a Eget kapital -817 542,21 -75 927,47 -893 469,68

Obeskattade reserver
2190 Upplupna kostnader -39 340,87 24 303,87 -15 037,00
S:a Obeskattade reserver -39 340,87 24 303,87 -15 037,00

Kortfristiga skulder
2740 Reparationsfond Traktor -50 000,00 -50 000,00 -100 000,00
2745 Bryggfond Klubbholmen 0,00 -60 000,00 -60 000,00
2760 Fond utbildn. kappseg. funk. -2 020,00 0,00 -2 020,00
S:a Kortfristiga skulder -52 020,00 -110 000,00 -162 020,00

S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER -908 903,08 -161 623,60 -1 070 526,68

BERÄKNAT RESULTAT*** 0,00 0,00 0,00

Styrelsen för Österhaninge Båtklubb lämnar följande 
verksamhetsberättelse för tiden 2019-11-01 till 2020-10-31. 

Styrelse 
Klubbens styrelse har under verksamhetsåret utgjorts av: 

  Ordförande Håkan Kvist 
  Vice ordförande Yvonne Schelander 
  Kassör Ove Öberg 
  Sekreterare Håkan Andersson 
  Medlemsansvarig Paméla Hööst 
  Hamnmästare Hans Rudheden 
  Suppleanter Christer Lundvall, medlemsregister 

  Fredrik Hammarqvist, vaktansvarig 
  Anders Söderström 

Styrelsen har haft 15 protokollförda möten under året samt övrig kommunikation via telefon/epost. 
Efter den 26/3 har samtliga möten utom två varit per telefon eller genom Teams, på grund av 
Corona pandemin. 
Reseersättningar och utbildningskostnader för styrelsen har uppgått till 10.500 kr. 

Revisorer 
Föreningens Revisorer har under året varit: 

  Ulf Sjögren 
  Bernt Eriksson och 
  Peter Lindevall (Suppleant) 

Valberedning 
Valberedning har under året utgjorts av: 

  Henrik Thörnblom (sammankallande) 
  Lars-Göran Nilsson 
  Jonas Edwinsson 
  Lasse Ahlqvist 

Medlemmar 
ÖBK hade vid verksamhetsårets slut 254 medlemmar inklusive 13 hedersmedlemmar och 119 
familjemedlemmar. 
Under året har klubben fått 13 nya medlemmar och 14 medlemmar har begärt utträde. 23 
medlemmar är även med i annan båtklubb.  
Medlemsavgifterna genererade intäkter på c:a 180.000 kr. 

Bryggplatser 
Den 31 oktober hade vi 173 bryggplatser i hamnen och 168 av dom var uthyrda. 154 vinterplatser 
var uthyrda i Askvik. 
Det var 104 medlemmar som angivit att de har segelbåt och 83 stycken som angivit att de har 
motorbåt. 
Sammanlagt fick vi in c:a 440.000 kr i avgifter för bryggplatser och vinterplatser 2020 
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Covid -19 
Båtklubben har som alla andra påverkats av pandemin. Vid coronautbrottet i mars agerade 
styrelsen snabbt, med förhållningsregler för vårrustning, sjö/torrsättning och städdagar m.m. 
Vi genomförde under 2020 inget möte för nya medlemmar och inga planeringsmöten på grund av 
pandemin. Mötena ersattes av mail från Ove Öberg och Hans Rudheden (planeringsmöten) och 
Paméla Hööst (nya medlemmar). 
Kristi Himmelfärdseskadern som brukar anordnas av Ulf Sjögren ställdes också in. 
Vakthållning, vårrustning, sjösättning, torrsättning, städdagar och vaggkvällar kunde ändå 
genomföras nästan som vanligt. Våra 70+ medlemmar entledigades från arbetsplikt och alla andra 
också, som ansåg sig tillhöra en riskgrupp. 

Festligheter 
Festkommittén har under året bestått av: 
Åsa Rensvik sammankallande 
Marie Lilja 
Birgitta Schramm 
Anita Sjöquist 
Rickard Ax 
 

Tyvärr har vi inte kunnat genomföra några festligheter i år. Både midsommarfest och höstfest 
ställdes in, så trots att vi för första gången på flera år har haft en festkommitté har vi inte fått till 
några ”partyn”. 
Festkommittén hade en budget på 15.000 kr för året men eftersom vi inte kunde genomföra någon 
fest så var det bara kostnaderna för ”födelsedagsfikat” i december som belastade klubbens kassa. 

Klubbhuset 
Klubbhuset har varit sparsamt uthyrt under året, men används flitigt av medlemmarna. 

Medlemskap 
ÖBK har under året varit medlem i: 

  Svenska Båtunionen 
  Saltsjön-Mälarens Båtförbund 
  Svenska Seglarförbundet 
  Stockholms Seglarförbund 
  Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län 
  Svenska Sjöräddningssällskapet.  

Medlemskapen i ovanstående föreningar/förbund har kostat c:a 37.000 kr. 
Klubben är också med i ”Båtsamverkan” och får löpande information från Polisen i 
Haninge/Södertörn. 

Hamnvakter 
Årets hamnvakter har fungerat mycket bra. Det är bara några enstaka vakter som missats. De 
medlemmar som missat sina vakter har placerats in på nya tider så att vi har haft bemanning hela 
säsongen. 

  

Hamnen 
Hamnkommittén utgörs av hamnmästare, bryggbasar och klubbhusansvarig. Det har under året 
varit: 

  Hamnmästare Hans Rudheden 
  Vice hamnmästare Anders Söderström 
  Klubbhusansvarig Jan-Ole Loman 
  Bryggbas, Fyren Kent Bering 
  Bryggbas. Båken Ingvar Persson 
  Bryggbas, Pricken Thomas Persson 
  Bryggbas, Bojen Göran Nordqvist 

Arrende 
Klubben arrenderar mark av Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län för hamnanläggningen. Avtalet 
löper till 30/9 2027 med ett års uppsägning. Om det inte sagts upp förlängs det med fem år i taget. 
Arrendet har under året varit ca 150.000 kr. Arrendet är indexreglerat och kan därför skifta mellan 
åren, trots att vi lyder under samma avtal.  

Städdagar och Vaggkväll 
Vaggkväll arrangerades 29/9 och är ett led i att snabba upp arbetet på upptagningsdagarna och att 
se till att vaggor, bockar och pallningmaterial är i gott skick.  
Städdagar hade vi den 1/6 och 24/10. Städdagen på våren var framskjuten på grund av corona. Vid 
alla tillfällen var det med god uppslutning. 
Mycket av allt arbete som lades ned i hamnen utfördes på städdagarna. 

Bryggorna 
Under våren bytte vi, som en del i vårt ”program” att byta ut alla Y-bommar, 10 st Y-bommar, på 
”Fyren”. Denna gång utan isens hjälp. Med många händiga herrar gick det alldeles utmärkt. 
Avskrivningarna för Y-bommarna blev 38.000 kr. Under nästa år avser vi att investera i nya 
bryggor på klubbholmen. För att säkerställa likviditeten tar vi en paus i arbetet med att byta Y-
bommar.  
Det kvarstår från i år att köpa nya bryggvagnar, det jobbet skjuter vi framför oss till 2021. 
Vi skall olja bryggorna jämna år, enligt ”underhållsplanen” men eftersom det regnade så otroligt 
mycket på städdagen hösten 2018 sköt vi upp jobbet till våren 2019. Vi ändrar därför i 
”underhållsplanen” och oljar bryggorna udda år i stället. 
Ny kätting har bytts på landförtöjningarna på båken och fyren. Dessutom har vi bytt ut delvis 
rostig kätting på pricken.  
Inventering av alla bryggors förankringar gjordes i samband med höststädningen då framkom det 
att tre stycken Seaflex förankringar har brustit. Kanske beror det på det ovanligt höga vattenstånd 
vi hade den här säsongen. Ny kätting är beställd som ersättning och skall ersätta den gamla till 
våren. 

Uppläggningsytor 
Under året fortsatte arbetet med att förbättra uppläggningsytorna. Grus har lags ut vid mastskjulet 
och norröver längs strandlinjen så att uppläggningsytorna blev bredare och torrare. 
Vi hade budgeterat 15.000 kr för det med gjorde bara av med drygt 5.000 kr. Under 2021 kommer 
arbetet med att förbättra uppläggningsytorna fortsätta och de 10.000 kr som blev över i årets 
budget flyttas över till 2021. 

verksamhetsberättelseverksamhetsberättelse
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El & Belysning 
Ny kabel har dragits från Bojen till toatömningsbryggan och i samband med detta modifierades 
belysningsstolpen och ny LED armatur har installerats 

Toaletterna 
Toaletten fick en justering då den hade börjat sjunka så att golvbrunnen började att lyfta. 
Hydroforen på toaletten har bytts ut eftersom den var dålig och skadade vattenpumpen. 

Säkerhet i hamnen 
Projektet ”säkerhet i hamnen” har slutförts. Vi har utrustat bryggor och kajer med bland annat 
räddningsstegar, räddningshakar och räddningsbågar, för att lättare kunna assistera och hjälpa till 
om någon skulle ramla i sjön från våra båtar eller bryggor. Projektet har kostat 32.000 kr, vilket 
var klart under budget. 

Traktorn 
Traktorkommittén har under året utgjorts av: 
 Lars Schelander, sammankallande 
 Anders Söderström 
 Per-Olof Sandberg 
 Niklas Palm 
En mindre översyn av ”gafflarna” har gjorts för att få båtarna som lyfts att komma närmare 
traktorn.  
I övrigt har enbart sedvanligt underhåll utförts. Underhållskostnaderna för traktorn består i stort 
sett av diesel och olja, vilket vi uppskattar till ca 10.000 kr per år. För att förbereda oss för ökade 
kostnader för traktorunderhåll avsätter vi även i år 50.000 kr till reparationsfond för traktorn. 

Klubbholmen 
Klubbholmskommitté har under året varit: 

  Stefan Gasslander, sammankallande 
  Bengt Roland Jönsson 
  Björn Forsberg 
  Mattias Persson 
  Mikael Lind 

Arrendet 
Vi arrenderar klubbholmen av Sundby Förvaltnings AB. Avtalet löper till 2021-04-30 och skall 
sägas upp ett år i förväg. Annars förlängs det med ett år i taget. Avtalet är inte uppsagt så det löper 
till 2022-04-30. Styrelsen har under året tagit kontakt med markägaren för att försöka förhandla 
oss till ett längre avtal. Enligt ett muntligt besked finns inga andra planer för ön, än att låta oss 
hyra den.  

Underhåll 
Året på Ängsholmen har präglats av hög besöksfrekvens, vilket vi bara tycker är roligt. Då blir det 
ändå viktigare att vi håller ön i ett bra skick, som gör att många trivs.  
Kommittén har haft ett gemensamt möte i klubbhuset i samband med planering inför årets säsong 
och första städdag. För övrigt har vi haft kontakt via mejl, sms och telefon.  

Städdag – vår 
Vi började som vanligt under en helg i maj att öppna upp klubbholmen. Vi var ca 25 
klubbmedlemmar som hjälpte till under dagen. Det var en del större uppgifter att genomföra som 
att renovera landgången till den norra bryggan. Fästanordningen som ser till att landgången sitter 
kvar i den fasta delen av bryggan hade slitits sönder under vintern. 
Det som redan under förra året blev påtagligt är att brygganläggningen är i ganska dåligt skick. 
Det har märkts i år också då bl.a. en del av förtöjningarna släppt. Vi avhjälpte detta genom 
dykarbeten med hjälp av en medlem i klubbholmskommittén. 
Vi fortsatte med en del röjningsarbeten och nedtagning av en del större träd som ”dött” av torka 
och angrepp. När vi fäller träd dokumenteras med bilder som förmedlas till styrelsen. 
Veden kapades och några påbörjade klyvning. När det gäller klyvning av ved ser vi gärna att fler 
hjälper till under året om det finns vedkubbar att dela. Vedklyv och yxa finns att tillgå. 
Vi tvättade spångarna som till viss del blivit angripna av alger och mögel, vilket gör dem hala att 
gå på när det är blött. 
Övrigt arbete som görs i samband med öppningen av klubbholmen är att resa tältet, plantera lite 
blommor, städa toautrymmen o annat plock på ön. 
Det blir mycket ris och annat brännbart som vi också passade på att elda. Några hade det hett om 
öronen.  

Städdag – höst 
Höstavslutning på ön genomfördes i slutet av september. Vi var åter igen ett ganska stort antal 
medlemmar som visade intresse att hjälpa till. Lite skogsvård och omhändertagande av ved samt 
att plocka ”ner” allt som vi i våras plockade ”upp”. 

Planer för 2021 
Det vi kan se som ett lite mer omfattande arbete framöver är att börja gå igenom spångarna. Några  
börjar ”ta slut”. Framför allt har en del skarvar släppt i den underliggande reglingen. Detta är ett 
mer arbetskrävande jobb än att det kommer att ha höga kostnader. 
Planer finns även på att förbättra bordet och bänkarna på ”hyllan”. 
Klubbholmskommittén vill tacka för all hjälp, både av kända och av nya ansikten. Kul och 
återigen, tack för att ni hjälpte till. 

Bryggorna 
Arbetet med att byta ut bryggorna på klubbholmen påbörjades under 2019. På årsmötet 2020 
antogs en proposition som innebär att beslutet att byta bryggorna och de ekonomiska ramarna för 
det är tagna. 
Under senare delen av verksamhetsåret 2019-20 tog styrelsen och klubbholmskommittén fram två 
olika offerter på nya bryggor. Det var ganska stora skillnader både på utförandet av bryggorna och 
på priset. Styrelsen var inte helt överens om vilket alternativ som är bäst, och avsåg att avgöra 
frågan på ett medlemsmöte i november. Pga corona kunde inte medlemsmötet genomföras utan 
frågan om vilken offert som skall antas får avgöras av årsmötet 2021.  

Miljö 
ÖBKs miljögrupp utses av styrelsen och har under året varit: 

  Håkan Kvist, sammankallande 
  Håkan Andersson 
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Vad vi gjort 
Under våren deltog vi i SBUs miljökonferens 2020, på båtmässan i Älvsjö. Under hösten/vintern 
planerade vi att delta i SMBFs miljökonferens 2020, som hölls digitalt med hjälp av ”zoom”, men 
tyvärr fick våra delegater förhinder.  
Vi lämnade också in vår årliga rapport; ”Delrapport för 2020 gällande handlingsplan för biocidfri 
båtbottenhantering år 2021” till SMHOF (Södertörns miljö och hälsovårdsförening). 
Som ett resultat av den försäkran/enkät som vi genomförd under vintern/våren 2018-19, genomförde vi 
en mätning av skroven på 26 båtar i november 2019.  
Mätningen var frivillig och bekostades av båtägarna. Mätningarna visade att: 

• femton av dessa 26, inte har någon förekomst av tenn på skrovet och således inte behöver 
saneras. 

• elva båtar har förekomst av tenn. Fem av dessa har tennvärden som understiger referensvärdet, 
och behöver inte heller åtgärdas. 

• tre av de fem har ändå så höga medelvärden (89,93 och 98 µg/cm2) att man kanske skall 
överväga sanering ändå 

• en har väldigt höga kopparvärden men Happy Boat (och SMOHF) tror inte att det förekommer 
TBT på båten utan att tennvärdena kommer sig av tennföroreningar i kopparfärgen. 

• sex båtar har medelvärden som överstiger referensvärdet. De bör alltså saneras. Dessa båtägare 
fick tydlig information av ÖBK om att det måste åtgärdas. 
En av de sex har bara höga tennvärden på aktern och ingen förekomst av tenn på skrovet. Det 
borde alltså räcka med att man sanerar aktern. 

Under 2020 har, av de sex båtar som låg över gränsvärdet, tre sanerat skrovet, varav 2 har målat 
biocidfritt och en med kopparoxidfärg. En medlem har sålt båten och en planerar att åtgärda under 
våren 2021. En medlem har fått mail med krav på åtgärdsplan, men ännu inte återkommit till 
miljögruppen. 
Under verksamhetsåret 2019-20 har en miljötillsyn gjorts i hamnen av SMOHFs miljöinspektör 
Christian Weyers. Nedan följer ett utdrag ur Christians inspektionsrapport: 

”Miljöcontainern för farligt avfall är mycket välskött och absorberingsmedel finns tillgängligt. Det är 
fortfarande SRV som hämtar det farliga avfallet vid behov…” 
”…Inga brister framkom under tillsynsbesöket.” 

Vad vi ska göra 2021 
Under 2021 planerar vi att utbilda egna XRF-mätningsmän i SMBFs regi. Vi har anmält intresse 
för att utbilda tre mätmän. Vi kommer då att kunna utföra mätningar av valfritt antal båtar 
(troligen) under hösten 2021, till en betydligt lägre kostnad än när Happy Boat utförde mätningar. 
Vi planerar också att omarbeta vår miljöpolicy och att delta i SBUs och SMBFs miljökonferenser.   

Redaktionskommitté 
Redaktionskommittén bestod i år av: 
Christer Lundgren, sammankallande 
Birgitta Olvenmo 
Lennart Edlund, annonsredaktör 
Jonas Edwinsson, webbansvarig 
Johanna Lundgren, webbassistent 

Loggen 
Arbetet med loggen sker på redaktionsmöten, i huvudsak via telefon och mejl. Allt material är 
digitaliserat och alla i redaktionen och styrelsen har tillgång till dessa via ett gemensamt 
dropboxkonto.  
I år har vi producerat 4 nummer av ÖBK-loggen. 
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10. Val av två ordinarie styrelseledamöter på en tid av ett år (fyllnadsval). 
Eftersom antalet ledamöter i styrelsen föreslås öka, väljs två på ett år 
(fyllnadsval) för att vi sedan skall kunna välja alla på två år (vartannat år) 

 Fredrik Hammarqvist  Annat förslag _________________________ 
 Mikael Lind  Annat förslag _________________________ 

11. Val av en revisor för en tid av två år 
 Ulf Sjögren  Annat förslag _________________________ 

12. Val av en revisorssuppleant på en tid av ett år 
 Peter Lindevall  Annat förslag _________________________ 

13. Val av tre ledamöter till valberedningen varav en sammankallande för en tid 
av ett år 

 Henrik Thörnblom, 
  sammankallande  Annat förslag _________________________ 

 Lasse Ahlqvist  Annat förslag _________________________ 
 L-G Nilsson  Annat förslag _________________________ 

14. Val av en suppleant till valberedningen för en tid av ett år 
 Jonas Edwinson  Annat förslag _________________________ 

15. Val av ledamöter till kommittéerna för en tid av ett år varav en 
sammankallande i varje kommitté. 
 
Hamnkommitté 

 Conny Ohlson, 
  sammankallande  Annat förslag _________________________ 

 Kent Bering, Fyren  Annat förslag _________________________ 
 Ingvar Person, Båken  Annat förslag _________________________ 
 Thomas Persson, Pricken  Annat förslag _________________________ 
 Göran Nordqvist, Bojen  Annat förslag _________________________ 
 Ole Loman, klubbhus  Annat förslag __________________________ 
 Anders Söderström 

 Vice Hamnmästare  Annat förslag _________________________ 
 
Klubbholmen 

 Stefan Gasslander, 
  sammankallande  Annat förslag _________________________ 

 Bengt Roland Jönsson  Annat förslag _________________________ 
 Björn Forsberg  Annat förslag _________________________ 
 Mattias Persson  Annat förslag _________________________ 
 Mikael Lind  Annat förslag _________________________ 
 Jimmy Lindberg  Annat förslag _________________________ 

 
 

  

”Valsedel” 
Var noga när du fyller i ”valsedeln”. Du får bara välja ett alternativ på varje fråga utom på de 
punkter som är personval. Där finns det alltid möjlighet att välja ett annat alternativ istället för 
valberedningens förslag. Tänk på att den person du föreslår skall vara tillfrågad. Om du gör 
fel på en fråga, till exempel kryssar i både ja och nej, kommer svaret på den frågan att 
betraktas som ogiltigt. 
 

1. Är mötet behörigen utlyst? 
Ja  Nej   

2. Ska styrelsen få ansvarsfrihet för verksamhetsåret 1/11 2019 till 31/10 2020? 
Verksamhetsberättelse, resultaträkning, balansräkning, budget, 
budgetkommentarer och revisionsberättelse finns i Loggen och på hemsidan. 
Ja  Nej   

3. Skall vi anta offert 1 eller offert 2 gällande införskaffande av nya bryggor till 
klubbholmen? Beslutsunderlag finns i Loggen och på hemsidan. 
Offert 1  Offert 2  

4. Ett förslag från en medlem om att installera kodlås på toaletten vid Askvik till 
en kostnad av cirka 5.000 kr (nyckeln kommer fortsatt att fungera). Skall vi 
anta förslaget? 
Ja  Nej   

5. Kan vi godkänna budget, avgifter och ersättningar för kommande 
verksamhetsår? Budgeten och ”avgifter 2021” finns i Loggen och på 
hemsidan.  
Ja  Nej  

6. Valberedningen föreslår att antal ledamöter i styrelsen ökas från sex till nio 
samtidigt som antalet suppleanter minskar från tre till noll. Kan vi anta 
valberedningens förslag?  Valberedningens förslag i sin helhet finns i Loggen 
och på hemsidan. 
Ja  Nej  

7. Val av till kassör för en tid av två år 
 Ove Öberg   Annat förslag _________________________ 

8. Val av hamnmästare för en tid av två år 
 Conny Ohlson  Annat förslag _________________________ 

9. Val av två ordinarie styrelseledamöter på en tid av två år 
 Anders Söderström  Annat förslag _________________________ 
 Anna Johansson  Annat förslag _________________________ 
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16. Bastukommité 
 L-G Nilsson,  

  sammankallande  Annat förslag _________________________ 
 Anders Holmgren  Annat förslag _________________________ 
 Robert Johansson  Annat förslag _________________________ 
 Claes Hulting  Annat förslag _________________________ 

 

17. Traktorkommitté 
 Lars Schelander,  

  sammankallande  Annat förslag _________________________ 
 Per-Olov Sandberg  Annat förslag _________________________ 
 Anders Söderström  Annat förslag _________________________ 
 Niicklas Palm  Annat förslag _________________________ 

 

Redaktionskommitté 
 Christer Lundgren,  

  sammankallande  Annat förslag _________________________ 
 Birgitta Olvenmo  Annat förslag _________________________ 
 Lennart Edlund,  

  annonsredaktör  Annat förslag _________________________ 
 Jonas Edwinson,  

  Webansvarig  Annat förslag _________________________ 
 Johanna Lundgren,  

  Webassistent  Annat förslag _________________________ 
 
Tävlingskommitté 

 Jonas Edwinson,  
  sammankallande  Annat förslag _________________________ 

 Janne Rensvik  Annat förslag _________________________ 
Vakant  Annat förslag _________________________ 
 
Festkommitté 

 Åsa Rensvik,  
  sammankallande  Annat förslag _________________________ 

 Marie Lilja  Annat förslag _________________________ 
 Gitta Schramm  Annat förslag _________________________ 
 Anita Sjöquist  Annat förslag _________________________ 
 Richard Ax  Annat förslag _________________________ 

16 Val av sammankallande för ÖBK-u för en tid av två år 
 Lars Öberg  Annat förslag _________________________ 

Vi har fortfarande problem med att få in texter och bilder från våra klubbmedlemmar, men det har 
varit bättre i år än tidigare år. 
Alla är hjärtligt välkomna att publicera text och bilder i loggen. Vi ser fram emot att 2021 blir ett 
år med många bidrag från medlemmarna. 
Under nästa år planerar vi återigen att ge ut fyra nummer av ”Loggen”. Preliminär utgivningsplan 
för Loggen 2021: 

• Nr. 1 skall vara ute senast 2 veckor före årsmötet 
• Nr. 2 skall ska komma ut mellan årsmöte och midsommar 
• Nr. 3 skall vara ute under våren, två veckor före midsommar 
• Nr. 4 skall vara ute i samband med upptagningarna 

 
Nettokostnaden för Loggen har ökat från 40.000 kr 2019 till 50.000 kr 2020. Kostnadsökningen 
beror på att vi ökat utgivningen från tre till fyra nummer per år, för att få tryckkostnaderna 
momsfria. 
Portokostnaden har ökat med 9.000 kr per år, vilket torde bero på att vi ökat från tre till fyra 
nummer. 

Webben 
Problemen med webbhotellet har eskalerat under året. Det har varit så dåligt att vi under perioder 
inte kunnat publicera någonting på vår hemsida. 
Felanmälningar som vi gjort har inte tagits på allvar och vi har inte fått någon support på våra 
problem. 
Webbansvarig har därför aktualiserat arbetet med att migrera hemsidan till en ny plattform. Arbete 
pågår nu med att förbereda migrering till One.com, som av allt att döma är en både billigare och 
bättre plattform för vår hemsida. Migreringen kommer att ske under verksamhetsåret 2020-21. 

Bastun 
Bastukommitté har varit: 

  Jimmy Lindberg, sammankallande 
  Anders Holmgren 
  Robert Johansson 
  Claes Hulting 

Bastun fick sig en storstädning under höststädningen, vilket kommer att läggas in i 
”underhållsplanen”. Förra året hade fåglar tagit sig in i bastun genom ”vedlårarna” och stökat till. 
I år har vi spärrat lårarna så fåglarna inte kommer in. 
En del underhållsarbete måste antagligen göras framöver, för att förstärka själva flotten. 

Tävlingar 
Tävlingskommittén har under året bestått av Jonas Edwinsson och Janne Rensvik. 
Tävlingskommittén kostar praktiskt taget ingenting. Kostnaderna täcks av intäkterna för 
anmälningsavgifter. 

Kappseglingssäsongen 2020 
Trots corona eländet så har vi genomfört alla de tre delseglingarna i klubbmästerskapet: Skoja Cup 
13/6, Kräftseglingen 15/8 och Höstrusket 19/9. 
Seglingssporten är ju som bekant en bra sport ur smittskyddssynpunkt. Man befinner sig utomhus 
och det är bara besättningen som man ibland kan komma nära. 
Vi har skickat ut startlistor, seglingsföreskrifter och banbeskrivning på mail till alla deltagare, för 
att de som vill skall kunna vara extra försiktiga och åka direkt ut till starten utan att vara med på 
skepparmötet. Vi har dessutom provat att ha skepparmötet som telefonmöte av samma skäl. 
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Skoja Cup: 
För att minska risken för smittspridning, undvek vi klubbholmen och lade starten vid 
onsdagsseglingsstaren (en linje mellan Gålö-landet och Vassholmen). Vi seglade i en måttlig 
ganska byig N – NO vind. Banan gick kors och tvärs bland öarna mellan Dalarö och Gålö. Vi 
rundade bland annat ön skraken (O om Dalarö skans) och Sandemars stenar (utanför Sandemar). 
Det blev en solig och fin dag på sjön. 
Det blev bara fem båtar som kom till start. Segrade gjorde Mats Holmqvist i sin Birdie 32 special, 
Rea, från grannklubben Gålö båtklubb. Se resultatet nedan. 

Kräftseglingen: 
Vädrets makter stod oss bi även på kräftseglingen med sol och gott om vind. Vi seglade en 
tvåvarvs bana bland öar och skär på Mysingen. 
Ett av rundningsmärkena var den ena startbojen utanför klubbholmen, ett annat pricken vid 
Stenskärsbank. 
Publik som hejade på berget fick vi också. Det var kul att se Familjen Thörn ifrån Tyresö BK 
komma i sina två båtar. Deras IF-båt styrdes av Thörn Jr (Jacob) och deras folkbåt av föräldrarna 
Marie och Fredrik. 
Kul också att se lite nya och ny-gamla ansikten så som Conny Olsson i sin Comfortina, Bernt 
Fernström i Flamingo-40-an, Peter Lindevall med Bavaria 38-an och Mikael Lind i sin Windex-
92:a. 
Sammanlagt blev vi 11 båtar. Kvällen blev ljum och det åts kräftor på berget på armlängds avstånd 
till närmaste bordsgranne. Segrade gjorde bröderna Hammarqvist i sin fina H-båt Goodwill. Se 
resultatet nedan. 

ÖBK’s ruskiga höstsegling: 
Eller höstrusket som den också kallas, kommer att bli ihågkommen på grund av en simmande älg 
som korsade banan. Då vindarna var rejält svaga, fick vi som seglade bra möjligheter att få fina 
bilder samtidigt som vi förundrades över hur snabbt älgen simmade. Den simmade ibland fortare 
än oss som seglade! 
Hur gick det i seglingen då? Enligt väderprognosen skulle det ha blåst mellan 4 – 7 m/s. Det 
gjorde det dessvärre inte alls. Det var på många ställen helt blankt vatten där vi bara låg och drev. I 
tävlingsledningen anade vi oråd kvällen innan och lade vi därför en relativt kort bana. Den visade 
sig ändå vara alltför lång och fick kortas av för att vi skulle hinna in innan maxtiden (som var satt 
till 16:30). 
ÖBK kappseglingssäsong avslutades med prisutdelning på klubbhusets altan, där 
tävlingsledningen bjöd på gemenskap med korv & bröd och svag-öl i solen. Segrade gjorde även 
här, bröderna Hammarqvist i sin snabba H-båt. Se resultatet nedan. 

KM: 
För att vinna KM räknas de två bästa seglingarna av tre. Bröderna Hammarqvist blev bästa ÖBK-
båt i Skoja Cup och segrade i de övriga två del-seglingarna. Mycket bra seglat och många grattis! 
Se resultaten nedan. 

Onsdagsseglingarna: 
Förutom våra klubbseglingar har det seglats onsdagsseglingar, varje onsdag kväll fr o m mitten på 
maj till sista augusti, med uppehåll under juli. Gålö BK arrangerar men vem som helst får vara 
med. 
Man anmäler sig på plats genom att segla förbi startfunktionären och uppge sitt namn och om man 
seglar ensam och med eller utan spinnaker/gennaker. 

Genom att vara med på onsdagsseglingarna får du möjlighet att träna lite och därmed bli bättre på 
att segla. 
Onsdagsseglingarna samlar som mest ett 25-tal båtar med olika ambitioner från klubbarna i 
närområdet bland annat Karlslunds BK, Ljushagens BK, Gålö BK Finkarudds BK m.fl. 
Företaget Happy Yachting delade ut presentkort, liksom förra året, till de tre båtar som placerat sig 
främst när alla delseglingar räknats ihop. 
Efter den sista delseglingen i år, var planen att samlas i Gålö BK klubbhus och ha prisutdelning. 
På grund av coronan ställdes det som mycket annat in.  
Inte desto mindre glädjande var det då att en ÖBK båt segrade. Bröderna Hammarqvist gjorde 
även här en strålande insats och vann. Grattis igen! Resultatet finns på https://www.gbk70.se/ 

Extra tisdagsseglingar: 
För de som inte fått nog och vill ut och segla även efter den sista augusti så har vi startat en 
Facebook-grupp för att hålla ihop oss intresserade. 
Vi startar vanligtvis klockan 18:00 på tisdagskvällar och seglar samma banor som på 
onsdagskvällarna. 
Om du är intresserad av att hänga med, anmäler du dig till Facebookgruppen ”Extra 
tisdagsseglingar på Gålö” eller så kommer du ut till onsdagsseglingsstaren klockan 18 (ibland 
17:30).  
Resultat Skoja Cup 

1 Mats Holmqvist Rea Linjett 32 GBK 
2 Hammarqvist Goodwill H-båt ÖBK 
3 Håkan Andersson Zoom Smaragd ÖBK 
4. Jonas Edwinson Agnes NF  
5 Fredrik Gibbemark  Comfort 26 FBK 

 
Resultat Kräftköret:  
1 Hammarqvist Goodwill H-båt ÖBK 
2 Jakob Thörn  IF TYBK 
3 Jonas Edwinson Agnes NF ÖBK 
4 Harry Rensvik H-båt H-båt ÖBK 
5 Marie & Fredrik 

Thörn 
 Nordisk 

Folkbåt 
TYBK 

6 Mikael Lindh Ulf Go Five ÖBK 
7 Åeter Lindevall  Bavaria 38 ÖBK 
8 Bernt Fernström  Flamingo 

40 
ÖBK 

9 Conny Olsson  Comfortina 
32 

ÖBK 

10 Fred Gibbemark  Omega 30 s FNBK 
11 Mikael Lind Ettan Windex 92 ÖBK 

 
Resultat Höstrusket: 
1 Hammarqvist Goodwill H-båt ÖBK 
2 Jonas Edwinson Agnes NF ÖBK 
3 Fred Gibbemark  Omega 30 s FNBK 
4 Mikael Lindh Ulf Go Five ÖBK 
5 Harry Rensvik  H-båt ÖBK 

 
  

verksamhetsberättelseverksamhetsberättelse
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Resultat ÖBK Klubbmästerskap: 
1 Hammarqvist Goodwill H-båt 
2 Jonas Edwinson Agnes NF 
3 Mikael Lindh Ulf Go Five 
4 Harry Rensvik  H-båt 
5 Håkan Andersson Zoom Smaragd 
6 Mikael Lindh Ettan Windex 92 
7 Peter Lindevall  Bavaria 38 
8 Bernt Fernström  Flamingo 40 
9 Conny Olsson  Comfortina 32 

 
Resultat ”extra tisdagsseglingar” 
Plac Skeppare Båttyp Race 

1 
Race 
2 

Race 
3 

Race 
4 

Race 
5 

Summa 

3 Mikael Lindh Go Five 2 3 3 1 1 10 
2 Jonas 

Edwinson 
NF 1 2 3 2 2 10 

1 Fred 
Gibbemark 

Omega 
30 s 

3 6 3 3 3 18 

2 Mats 
Holmqvist 

Birdie 32 
s 

7 1 3 7 7 25 

3 Jan Rensvik Omega 
36 

4 5 3 7 7 26 

4 Joakim 
Erenius 

H-båt 7 4 7 7 7 32 

 

ÖBK U 
ÖBK U har under året letts av Lars Öberg. 

Seglarskola 2020 
Vårterminen 
Årets träning startade tisdagen 18/4 under trygg och kunnig ledning av Lars Öberg och Bo 
Berglund. 
På grund av Covid-19 blev starten en vecka försenad och med diverse omplaneringar i 
programmet. 
Sju förhoppningsfulla ungdomar trotsade kylan och ägnade sig åt båtvård och teori. Det var så 
kallt så ibland avbröts arbetet med en språngmarsch på planen för att få upp värmen. 
Vid tillfälle två var vädret behagligare och glada i hågen stack alla ut på sin första träningssegling 
för säsongen. Efter en träning med lagom vind var det dags för bad. Vattentemperaturen var 
13grader. 
Vid det tredje tillfället var vädret återigen lite si och så. Det var hemskt kallt. Det hindrade dock 
inte våra unga entusiaster, tvärt om. Full fart på vattnet! Inget bad denna gång men teori och fika i 
klubbhuset. 
Vid den fjärde träffen blev det storsegling och kunskaperna sattes på prov. Båtar och barn 
bogserades ut ur Askviken för att sedan ta sig tillbaka själva. Spännande! 
 

  

Seglarskolans hösttermin 
Seglarskolans hösttermin började planenligt i mitten av augusti. Det märktes att barnen vuxit under 
sommaren. Numera seglas optimisterna med en person i varje båt. 
Vid ett tillfälle seglades vår RS Feva med gennaker, vilket upplevdes som mycket läskigt. När det 
är helt vindstilla i viken används tiden till båtvana istället.  
Till en början tyckte några att det var trist men när det är tal om tävling om att komma först till 
något ökar intresset. Ungdomarna är riktigt skickliga på att ta sig fram genom att vricka med 
rodret. 
Seglarskolan är spännande, lärorik och ibland lite läskig. Nya kompisar får man ju också. 
Till nästa år behövs fler deltagare i åldern 8-12 år som vill lära sig segla/träna segling. Kontakta 
gärna Lars Öberg om du har barn eller barnbarn som är intresserade.  

 
Haninge 11 januari 2021  

 
 
 
Håkan Kvist Yvonne Schelander Håkan Andersson 
Ordförande Vice ordförande Sekreterare 
 
 
 
Ove Öberg Hans Rudheden Paméla Hööst 
Kassör Hamnmästare Medlemsansvarig 
 
 
 
Fredrik Hammarqvist Christer Lundvall Anders Söderström 
Suppleant Suppleant Suppleant 

verksamhetsberättelseverksamhetsberättelse
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Hej ÖBK:are! 

På årsmötet i februari i år beslutade vi att under 2021 eller 2022 införskaffa nya 
bryggor till klubbholmen till en maximal kostnad av 650.000 Kr och att finansiera 
detta med ett lån på max 550.000 Kr att avbetalas på 10 år. Ursprungligen var 
tanken att inköpet skulle göras under 2021 och att de nya bryggorna skulle vara 
på plats till sommaren 2022. 

I sommar har det visat sig att de befintliga bryggorna på klubbholmen var i 
sämre skick än befarat och att vi haft problem med framförallt förtöjningen av 
bryggorna. För att bryggorna ska kunna användas nästa säsong också, krävs 
ganska omfattande och kostsamma reparationer/ersättningar av framför allt 
”klumpar” och kättingar till förtöjningen. 

Därför har styrelsen jobbat med att påskynda inköpet av bryggor till nu i höst för 
att få dem på plats redan till sommaren 2021. Vi har varit i kontakt med ett flertal 
leverantörer och under ”resans gång” insett att det inte är nödvändigt med 
helbetongbryggor som vi trodde när investeringsbeslutet på årsmötet togs, utan 
att det räcker med trä/betongbryggor. Dessa är betydligt billigare än 
helbetongalternativet. 

Det nuvarande arrendeavtalet för klubbholmen löper på fem år och löper ut 2021. 
Om det inte sägs upp förlängs det automatiskt med ett år i taget. Vi arbetar på 
att få till ett längre avtal. Om arrendet skulle upphöra när vi köpt nya bryggor kan 
dom antingen flyttas till Askvik eller säljas. Dom kommer att ha ett fortsatt värde 
för klubben. 

Arbetet som i första hand bedrivits av Ove Öberg, Hans Rudheden, Stefan 
Gasslander och Lars Schelander har utmynnat i att vi tagit in två offerter. En från 
Bryggkompaniet i Mälardalen AB och en från Svenska Pontonhamnar AB. Båda 
företagen använder tryckimpregnerat NTR-A  virke. 

De två offerterna skiljer sig åt både vad gäller pris och konstruktion och styrelsen 
lyckades inte ena sig om vilket alternativ som föredras. Därför vill vi att ni 
medlemmar tar ställning till vilken offert vi skall anta. 

Enligt föreningens stadgar § 9, kan ”extra föreningsmöte för behandling av viktiga 
och brådskande ärenden hållas när styrelsen finner det påkallat…”. Kallelse ska 
skickas till medlemmarna senast två veckor före mötet och endast de ärenden 
som tagits upp i kallelsen får behandlas. 

Bara medlemmar som betalt stadgade avgifter har rösträtt från och med det år de 
fyller 14 år. Varje medlem har en röst men på extra föreningsmöte kan man 
företrädas av en hemmavarande familjemedlem över 18 år med fullmakt (se 
stadgarna §§ 11 och 12). 

Styrelsen kallar till ett extra föreningsmöte den 28/11. Där kommer vi att ta 
ställning till vilken av offerterna som skall antas. 

Nedan följer en sammanfattning av offerterna och vilka skillnader som finns. Om 
man är intresserad av att ta del av offerterna i sin helhet kommer dom att finnas 
tillgängliga på vår lösenordskyddade del av hemsidan. 
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Sammanfattning av offerterna 

Offert 1 
För att syna Pontonhamnars bryggor ytterligare var ”arbetsgruppen” på besök 
hos Gålö Båtklubb. Dom har köpt en brygga för 5 år sedan och en för 2 år sedan 
av Pontonhamnar. Vid ”okulärbesiktning” tyckte arbetsgruppen att det såg väldigt 
bra ut och GBK medlemmar menade att de var väldigt nöjda med det utförda 
arbetet och att leveransen var i tid. Pontonhamnar offererar 19 meter långa (mot 
de befintliga bryggorna som är 18 meter) och 3 meter breda bryggor. Skillnaden i 
längd beror på att man jobbar med ”moduler” av en viss längd. Det offererade 
priset är 338.000 Kr. Då ingår transport och montering av de nya bryggorna och 
hemtransport till Askvik av de gamla bryggorna. Hemtransporten av de gamla 
bryggorna värderas till 6.000 Kr (ingår). 

Offert 2. 
Bryggkompaniet i Mälardalen besöktes av ”arbetsgruppen” och Håkan Andersson. 
Leverantören gick igenom offerten med oss. De offererade bryggorna är 21,7 
meter långa och 3 meter breda (dom jobbar också med moduler). Det offererade 
priset är 467.000 Kr. Transport och montering av de nya bryggorna ingår även 
här samt hemtransport av de gamla bryggorna till Askvik. Hemtransporten av de 
gamla bryggorna värderas till 19.600 Kr (ingår). 

Skillnader på offerterna 
Pontonhamnars brygga har en något högre kvalitet i sin betong. Den är lite tätare 
men, det ska enligt ”förståsigpåare” vara försumbart. 

Bryggkompaniets bryggor å sin sida är 2,7 meter längre än Pontonhamnars och 
har ett kraftigare ramverk i trä. Dessutom använder man (enligt leverantören) 
fler bultar för att sammanfoga ramverket. I priset ingår också två ”badstegar” till 
ett pris av c:a 6.000 Kr. Bryggkompaniets offert är c:a 32% dyrare än 
Pontonhamnars, vilket gör dem ungefär 20% dyrare per meter brygga. 

Livslängden på bryggorna är grova uppskattningar men torde vara ungefär 30-35 
år. Kanske är livslängden för Pontonhamnars bryggor något kortare eftersom de 
har något klenare virke i sina bryggor. 

Räntekostnader 
Vi avser att finansiera bryggköpet med att betala 25% kontant (banken kräver 
det) och 75% med banklån via SBU (Svenska båtunionen) och Swedbank. För 
närvarande är räntan 4,5%, men den kan komma att ändras. Räntekostnaden 
enligt annuitetsmetoden blir 60.440 Kr för offert 1 och 83.655 Kr för offert 2. Med 
Offert 2 blir räntekostnaden alltså c:a 23.000 Kr högre på tio år.  

  

beslutsunderlag nya bryggor   beslutsunderlag nya bryggor   
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Dimensioner på trädäck från de två leverantörerna. 
Totalbredd 3 meter 

 

 1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Ej mått eller skalenligt 

 

 Offert 1 Offert 2 

1 Yttre bärregel 75 x 150 75 x 175 

2 Inre bärregel 38 x 150 50 x 175 

3 Trädäck 34 x 145 38 x 150 

4 Överliggare 34 x 145 38 x 150 

5 Täck/skarv bräda 45x220 45 x 220 

   

Totallängd per brygga  19 meter 21,7  meter 

Pris monterade för 2 
bryggor 

338.000:- 467.000:-    +32% 

Pris per meter brygga* 8.895:- 10.760:-     +20% 

Förankrings ”klumpar”  Totalt 12 st á 2 ton Totalt 12 st á 2 ton 

Leveranstid Höst vinter 2020 Våren 2021 

Referenser Gålö Båtklubb,  ? 

Intryck vid lev besök Seriös Seriös 

Kontantinsats (25%) 85.000:- 117.000:- 

• Lånebelopp 253.000:- 350.000:- 

• Räntekostnad vid 4,5% 
ränta på 10 års lån 

60.440:- 83.655:- 

Cement Flytkropp 

ÖBK 
Budgetkommentarer inför året 1-11-2020 till 31-10-2021 

 

Ett problem under år 2020 har varit hur vi skulle få vår verksamhet att fungera trots covid- 
pandemin. Det mesta kunde dock genomföras, på ett förhoppningsvis säkert sätt enligt 
FHM´s rekomendationer och vi hoppas att det blir så även 2021. Ekonomin påverkades så att 
vi fick lite lägre kostnader då vissa klubbaktiviteter inte kunde genomföras vilket vi tror blir 
fallet även 2021. 

I år planerar vi, förutom två större projekt, att liksom förra året bara göra mindre 
förbättringar, t.ex. renovera bagagekärror, lampor, grus i strandkanter, renovera ett elverk, 
och montera kodlås på toaletten i Askvik 

Ett separat projekt för i år är att vi måste byta ett antal förankringar av våra bryggor som 
brustit. Budget ca 50K 

Projekt nr 2 är att årsmötet 2020 sa ja till ”Bryggpropositionen”, nya bryggor till 
Klubbholmen. I resultatet avsätter vi 2020 och 2021 därför 60 000:-/år, för att hantera 
kontantinsatsen. Resterande är tänkt att finansieras med lån. 

Övriga kostnader tror vi blir i nivå med förra året. 

2019 fick vi lite pengar över, men vi behövde bättre marginal i kassan för oförutsedda 
kostnader. För att bygga upp en bättre marginal justerades medlemsavgiften 2020 från 600:- 
till 700:-. Detta har givit avsedd effekt och vi har nu en tillfredställande kassa. 

Styrelsen försöker hålla koll på våra kostnader och hitta alternativa lösningar när vi ser att 
kostnaderna stiger. Bytet av telefonlösning för vaktstugan, nya snålspolande toaletter och 
fler LED lampor är några exempel. Vi följer upp att alla betalar och gör rätt för sig och 2020 
var betalningsmoralen förhållandevis god. Under 2021 ska vi fortsätta följa upp våra 
elkostnader, som ökat mycket de sista åren, även om de 2020 sjönk något. Hyror, El, 
försäkringar, VA kostnader och bryggorna är dom stora utgifterna och det är upp till oss alla 
att vi använder dessa resurser på ett bra sätt, så att vi även fortsättningsvis kan behålla våra 
låga avgifter. 

Under 2021 skall arrendeavtalet för klubbholmen omförhandlas. En mindre justering av 
kostnaden får vi kanske räkna med med, men enligt telefonsamtal med Catharina Stenbock 
har dom inga andra planer för ön, än att låta oss fortsätta att arrendera Ängsholmen. 

Under 2021 justeras endast avgiften för hyra av Klubbhuset samt förseningsavgiften. 

Askvik 2020-12-06 

Styrelsen för Österhaninge Båtklubb. 
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Budget 2021
Räkenskapsår: 2020-11-01 - 2021-10-31

Utfall 2016 Utfall 2017 utfall 2018 utfall 2019 Budget 2020 Utfall 2020 Budget 2021
Rörelsens intäkter
Medlemsavgifter 134 800 132200 135600 136 200 kr 155 000 kr 159 600 kr            160 000 kr           
Grundavgifter 98 340 99660 99000 114 000 kr 115 000 kr 114 750 kr            115 000 kr           
Hamnavgifter 118 920 119400 116520 145 254 kr 145 000 kr 153 726 kr            150 000 kr           
Vinteravgifter 99 454 101269 97058 125 451 kr 125 000 kr 126 032 kr            125 000 kr           
Sommarplatsavgifter 9 600 6600 1200 -720 kr 1 000 kr -  kr                       -  kr                      
Nyinträde bryggplats 9 900 29700 46200 56 100 kr 45 000 kr 36 300 kr               40 000 kr              
Nyinträde medlem 7 500 18700 19800 19 800 kr 20 000 kr 20 900 kr               20 000 kr              
Traktoravgift 119 000 121000 111500 117 920 kr 118 000 kr 119 500 kr            120 000 kr           
Traktoravgift / extralyft 100 7700 6400 1 500 kr 2 000 kr 4 400 kr                  3 000 kr                 
Startavgift kappsegling 2 361 3100 1120 700 kr 1 000 kr 1 500 kr                  2 000 kr                 
Övriga intäkter 6 886 2742 3284 2 059 kr 2 000 kr 260 kr                      1 000 kr                 
Annonsintäkter 5 250 15000 -2000 9 500 kr 6 000 kr 10 000 kr               8 000 kr                 
Medlemsavgift ungdom 525 550 3250 2 700 kr 3 000 kr 2 750 kr                  3 000 kr                 
Seglarskola 0 0 7850 6 350 kr 7 000 kr 9 000 kr                  9 000 kr                 
ÖBK-U Övriga intäkter 0 0 2 086 kr 2 000 kr -  kr                       -  kr                      
ÖBK-U Statliga Bidrag 581 kr 1 000 kr 863 kr                      1 000 kr                 
Öresutjämning -1 kr 0 kr 1 kr-                            -  kr                      
Hyra klubbhus 0 0 1500 1 000 kr 1 000 kr 500 kr                      -  kr                      
Påminnelseavgift 0 50 6500 1 000 kr 1 000 kr 1 600 kr                  3 000 kr                 
Medlemsvård 16 400 13600 5974 0 kr 0 kr -  kr                       -  kr                      
S:a Rörelseintäkter 629 036 671271 660756 741 480 kr 750 000 kr 761 681 kr            760 000 kr           Utfall 2016 Utfall 2017 utfall 2018 utfall 2019 Budget 2020 Utfall 2020 Budget 2021

Övriga externa kostnader
Möten, städning m.m. -1 454 -5084 -4561 -2 511 kr -2 500 kr 320 kr-                      500 kr-                     
Årsmöteskostnader -1 550 -2557 -1701 -1 611 kr -2 000 kr 1 054 kr-                  3 000 kr-                 
Nycklar, vimplar, märken -6 413 1500 2300 -8 923 kr 2 000 kr 5 150 kr                  3 500 kr                 
Tävlingskommittén -5 001 -3973 -4899 -272 kr -2 000 kr 200 kr-                      500 kr-                     
Redaktionskommittén/Tryckn -31 856 -49288 -35476 -34 313 kr -30 000 kr 36 270 kr-               35 000 kr-              
Festkommittén -45 351 -30560 -12280 -322 kr -15 000 kr 2 170 kr-                  10 000 kr-              
ÖBK-u  kostn hamnen 0 0 -7369 -697 kr -2 000 kr -  kr                       1 000 kr-                 
ÖBK-U underhåll Båtar och inventarier 0 -3861 -393 kr -15 000 kr 13 639 kr-               5 000 kr-                 
ÖBK-u  Försäkringar 0 -578 -668 kr -700 kr 1 451 kr-                  1 500 kr-                 
ÖBK hemsida/webb -1 494 -1475 -4217 -7 349 kr -7 500 kr 7 384 kr-                  3 000 kr-                 
Drift/löpande underhåll hamnen -7 194 -13556 -34373 -11 737 kr -20 000 kr 16 743 kr-               15 000 kr-              
Miljö 0 -10340 -6100 -6 250 kr -10 000 kr 8 960 kr-                  5 000 kr-                 
SRV Sopor hamnen Askvik -6 030 -6748 -9442 -5 978 kr -7 000 kr 5 954 kr-                  6 000 kr-                 
Miljöfarligt avfall hamnen Askvik -2 111 -4432 0 -2 595 kr -3 000 kr 2 420 kr-                  2 500 kr-                 
Toatank tömning hamnen Askvik -9 158 -11877 -16307 -15 702 kr -15 000 kr 13 662 kr-               15 000 kr-              
Klubbholmen arende löpande underhåll -48 442 -36811 -48480 -38 447 kr -40 000 kr 46 645 kr-               45 000 kr-              
SRV sopor klubbholmen -11 992 -6300 -7145 -11 008 kr -10 000 kr 3 308 kr-                  5 000 kr-                 
Markhyra Askvik -112 279 -113400 -115226 -142 345 kr -150 000 kr 149 684 kr-            150 000 kr-           
Klubbhuset Askvik -7 464 -4846 -15477 -10 359 kr -10 000 kr 5 606 kr-                  10 000 kr-              
Elkostnader Askvik Anl 589 Slipen -19 377 -20615 -28749 -25 594 kr -27 000 kr 24 812 kr-               25 000 kr-              
Elkostnader Askvik Anl 596 Berget -24 400 -23412 -22774 -29 040 kr -30 000 kr 24 620 kr-               25 000 kr-              
Försäkringsomkostnader -22 427 -21345 -26045 -18 673 kr -20 000 kr 19 246 kr-               20 000 kr-              
Bastuflotte -5 988 0 0 -7 454 kr -5 000 kr 3 794 kr-                  2 500 kr-                 
Porto -7 520 -15415 -21490 -17 438 kr -15 000 kr 24 032 kr-               25 000 kr-              
Telefon -2 090 -5109 -4418 -5 128 kr -5 000 kr 4 440 kr-                  1 500 kr-                 
Adm.kostn. banken -1 488 -1423 -1444 -1 665 kr -1 700 kr 1 237 kr-                  1 500 kr-                 
Övriga adm. kostnader -2 571 -5828 -2096 -1 627 kr -7 000 kr 8 013 kr-                  2 500 kr-                 
S:a Övriga externa kostnader -383 648 -392893 -432209 -408 097 kr -450 400 kr 420 514 kr-            412 500 kr-           Utfall 2016 Utfall 2017 utfall 2018 utfall 2019 Budget 2020 Utfall 2020 Budget 2021

Övriga Gemensamma Kostnader
Drift underhåll traktorn -15 899 -14317 -7193 -17 880 kr -20 000 kr 20 152 kr-               10 000 kr-              
Avskrivning nya traktorn -32 000 -32000 -32000 -32 000 kr 0 kr -  kr                       -  kr                      
Avskrivning bastuflotte -8 000 -8000 -8000 -8 000 kr 0 kr -  kr                       -  kr                      
Avskrivning bommar -19 821 -24057 -28618 -33 298 kr -38 000 kr 38 285 kr-               38 000 kr-              
Avskrivning Toatömning -7 900 -9580 -9580 -9 580 kr -9 580 kr 9 580 kr-                  9 580 kr-                 
Utbildn./reseers. Styrelsen -9 384 -9229 -10407 -11 187 kr -11 500 kr 10 443 kr-               10 000 kr-              
Föreningsavgifter -36 440 -36176 -36546 -37 492 kr -38 000 kr 37 140 kr-               38 000 kr-              
Sponsring skärgårdsst. + Sjöräddn. -700 -1200 -700 -700 kr -700 kr 700 kr-                      700 kr-                     
Proj Hamnen -1 500 0 -62710 0 kr 0 kr -  kr                       50 000 kr-              
Reparations fond traktor 0 0 0 0 kr -50 000 kr 50 000 kr-               50 000 kr-              
Projekt Bryggor klubbh. fond 0 0 -30856 0 kr -60 000 kr 60 000 kr-               60 000 kr-              
Projekt Bryggor klubbh. avskrivn 20 000 kr-              
Projekt Bryggorna, ramp + vagn 0 0 -8 912 kr -10 000 kr -  kr                       10 000 kr-              
Projekt  Säkerhet i hamnen 0 0 0 -11 981 kr -40 000 kr 32 309 kr-               
Projekt  kodlås toa 0 0 0 0 kr 0 kr -  kr                       5 000 kr                 
Proj ÖBK-u + 1 st nya motor 0 0 -17000 -18 900 kr 0 kr -  kr                       -  kr                      
Proj ÖBK-u 1 st segel jolle 0 -18 000 kr 0 kr -  kr                       -  kr                      
Projekt Grus hamnen -10 850 0 -14886 -7 875 kr -15 000 kr 5 630 kr-                  10 000 kr-              
Övriga gemensamma kostnader -5 130 -3851 -1000 -2 866 kr -2 000 kr 1 000 kr-                  1 000 kr-                 
S:a Övr. Gemensamma Kostnader -147 624 -138410 -259496 -218 671 kr -294 780 kr 265 239 kr-            302 280 kr-           

Rörelseresultat 97 764 139 968 -30949 114 712 kr 4 820 kr 75 927 kr               45 220 kr              

Finansiella poster
Ränteintäkter Swedbank och Collector 1 109 626 452 46 kr 0 kr -  kr                       
Räntekostnader lån bryggor 0 0 0 0 kr 0 kr -  kr                       13 500 kr-              
S:a Finansiella kostnader 1 109 626 452 46 0 -  kr                       

S:a Intäkter 629 036 671271 660756 741 480 kr 750 000 kr 761 681 kr            760 000 kr           
S:a Kostnader -530 163 -530677 -691253 -626 721 kr -745 180 kr 685 753 kr-            714 780 kr-           
Resultat "Verksamheten" 98 873 140594 -30497 114 759 kr 4 820 kr 75 927 kr               45 220 kr              

 Avgifter 2021 t.v. 2021-01-12 
 Österhaninge Båtklubb (ÖBK). Sedan 1955.  
 www.obk.se 1(1) 
 

 
 

 
Österhaninge Båtklubb Organisationsnummer 812401-1209 Hemmahamn: https://goo.gl/maps/odbWs63oYD52 
Box 3030 Bankgiro 5391-3034 Telefon hamnen 08-500 330 44 
136 03 HANINGE Swish 123 259 74 66 Klubbholmen: https://goo.gl/maps/ufeyPC5wwpA2 
 

1 Årsavisering 
Efter årsmötet aviseras årets, av stämman, fastställda avgifter. 
För medlemmar med bryggplats aviseras årets hamnavgift dvs bryggplats, höstens 
upptagning, vinterns landplats och nästa vårs sjösättning. 
Senast på förfallodagen ska avgifterna vara betalda. Därefter faktureras en 
förseningsavgift.  

1.1 Medlemsavgift för alla medlemmar  
Medlemsavgift  700:- 
Medlemsavgift ungdom 20 år och yngre  275:- 

1.2 Avgifter för alla medlemmar med båtplats  
Bryggplatsavgift består av: Grundavgift + Hamnavgift. 
Grundavgift för bryggplats  750:- 
Hamnavgift för bryggmeter  288:- 

• 2,0 m småbåtsplats  580:- 
• 2,5 m plats  720:- 
• 3,0 m plats  865:- 
• 3,5 m plats  1010:- 
• 4,0 m plats  1150:- 

1.3 Sjösättnings- och upptagningsavgifter för aktuell säsong 
Avgifter vid ordinarie upptagnings-/sjösättningstider 
Upptagning 500:- 
Sjösättning 500:- 
Vid annan tidpunkt än ordinarie upptagnings-/sjösättningsdagar  
tillkommer utöver ordinarie avgift : 
Sjösättning 900:- 
Upptagning 900:- 

1.4 Avgift för plats på land 
Uppläggningsavgift per kvadratmeter 29:- 
Båtens yta = (längd + 0,5 m) x (bredd + 0,5 m) 

1.5 Övriga avgifter 
Förseningsavgift då årsavgift inte har betalats på förfallodagen            500:- 
Avgift för pappersfaktura då avisering inte kan ske via e-post 50:- 

2 Engångsavgifter  
Anmälningsavgift: Inträde ny medlem 1100:- 
Inträde bryggplats 3300:- 

3 Nyckel o Vimpel 
Nyckel till hamn och klubbhus - deposition 200:- 
Vimpel 150:- 
Klistermärke till småbåtar 10:- 

4 Klubbhus Berget 
Hyra av klubbhus Berget, per tillfälle 1000:- 

budget 2021
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valberedningens förslag

Valberedningens förslag gällande styrelse och funktionärer 2021.
I listan nedan saknas suppleanter i styrelsen. Tidigare suppleanter föreslås nu väljas som ordinarie 
ledamöter. Orsaken är att suppleanterna  ansvarar för och utför mycket av det löpande styrelsearbetet och
har uttryckt önskemål om rätt att rösta. Exempel på löpande arbete är underhåll,
administration av vakt och administration av medlemsregister.
Vice ordförande utses av styrelsen.

Namn Ant År Period Kommentar
Styrelse
Ordförande Håkan Kvist 2020-2021
Sekreterare Håkan Andersson 2020-2021
Ordinarie ledamot Pamela Hööst 2020-2021
Ordinarie ledamot Fredrik Hammarqvist 1 2021 Fyllnadsval
Ordinarie ledamot Mikael Lind 1 2021 Fyllnadsval
Kassör Ove Öberg 2 2021-2022 Omval
Hamnmästare Conny  Ohlson 2 2021-2022 Nyval
Ordinarie ledamot Anders  Söderström 2 2021-2022 Nyval
Ordinarie ledamot Anna Johansson 2 2021-2022 Nyval

Revisorer
Sammankallande Ulf Sjögren 2 2021-2022 Omval

Bernt Eriksson 2 2020-2021
Suppleant Peter Lindevall 1 2021 Omval

Hamnkommitté
Sammankallande Conny  Ohlson 2 2021-2022 Nyval
Bryggbas Fyren Kent Bering 1 2021 Omval
Bryggbas Båken Ingvar Persson 1 2021 Omval
Bryggbas Pricken Thomas Persson 1 2021 Omval
Bryggbas Bojen Göran Nordqvist 1 2021 Omval
Klubbhus Ole Loman 1 2021 Omval
Hamnmästare vice Anders  Söderström 1 2021 Omval

Klubbholmen
Sammankallande Stefan Gasslander 1 2021 Omval

Bengt Roland Jönsson 1 2021 Omval
Björn Forsberg 1 2021 Omval
Mattias Persson 1 2021 Omval
Mikael Lind 1 2021 Omval
Jimmy Lindberg Nyval

Bastukommitté
Sammankallande L-G Nilsson 1 2021 Nyval
 Anders Holmgren 1 2021 Omval

Robert Johansson 1 2021 Omval
Claes Hulting 1 2021 Omval

Traktorkommitté
Sammankallande Lars Schelander 1 2021 Omval

Per-Olov Sandberg 1 2021 Omval

Anders Söderström 1 2021 Omval
Nicklas Palm 1 2021 Omval

Redaktionskommitté
Sammankallande Christer Lundgren 1 2021 Omval

Birgitta Olvenmo 1 2021 Omval
Annons redaktör Lennart Edlund 1 2021 Omval
Web-ansvarig Jonas Edwinson 1 2021 Omval
Web-ass Johanna Lundgren 1 2021 Omval

Tävlingskommitté 1
Sammankallande Jonas Edwinson 1 2021 Omval

Janne Rensvik 1 2021 Omval
vakant 2021 Nyval

Festkommitté
Sammankallande Åsa Rensvik 1 2021 Omval

Marie Lilja 1 2021 Omval
Gitta Schramm 1 2021 Omval
Anita Sjöquist 1 2021 Omval
Richard Ax 1 2021 Omval

Ungdomssektion
Sammankallande Lars Öberg 1 2021 Omval

Vakant 1 2021 Nyval

Valberedning
Sammankallande Henrik Thörnblom 1 2021 Omval

Lasse Ahlqvist 1 2021 Omval
Suppleant Jonas Edwinson 1 2021 Omval

L-G Nilsson 1 2021 Omval
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Returadress:
Österhaninge Båtklubb
Box 3030
136 03 Haninge

Fyra generationers
samlade kompetens 

på ett båtvarv

På sociala medier kan du hänga med i vad som händer på varvet

Ett fullservicevarv, auktoriserade för 
Volvo Penta och lyftmöjlighet

upp till 35 ton

Hos oss hittar du 
reservdelarna du behöver 
inför sjösättningen i vår!

Välkommen in i butiken 
eller ring 08-501 530 04

För aktuella öppettider se hemsidan www.LBV.se
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