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… handlar oftast om lite av varje. Bl.a. lade vi väl alla märke 
till den lilla trehjulingen som stod ”parkerad” i vägkanten vid 
Sjövillan under sensommaren och hösten. En mycket försynt 
önskan om att vi ÖBKare skulle respektera hastighetsbegräns-
ningen som är 30 km/tim.
 Under hösten har vi haft påhälsning av tjuvar som har stu-
lit verktyg, en spis, en utombordsmotor och även en båt trailer.  
Många av oss har en stege rest mot båten eller liggande under 
båten. För att fördröja inbrottet ber vi att ni inte har en stege rest 
mot båten samt låser fast stegen vid vaggan. Då tar det lite längre 
tid att komma upp i båten för den oärlige och kanske just det gör 
att inbrottet inte blir av.
Styrelsen vill också gärna få reda på om någon drabbas av in-
brott och om det går att datumbestämma när det skedde. Detta 
underlättar då för oss när vi talar med polisen om våra problem.

Den 20 november var Robert Johansson och jag på ordförande-
konferens hos Stockholm Mälarens Båtförbund där beskattning 
av båtklubbar diskuterades. Man betonade starkt vikten av att 
vara en ideell förening. En ideell förening kännetecknas av att 
den har ett ideellt ändamål eller att den bedriver ideell verk-
samhet. Med ideellt ändamål menas att syftet inte är att främja 
medlemmarnas ekonomiska intressen. Kulturföreningar och id-
rottsföreningar är exempel på föreningar med ideella ändamål. 
Skattemyndigheten i Skåne har i flera fall ifrågasatt om båt- och 
hamnföreningar skall vara skattebefriade. 
Allmännyttiga ideella föreningar har i detta sammanhang inte 
betraktats som skattskyldiga 

I ÖBK:s stadgar § 1 står: Klubben är en allmännyttig ideell 
förening med ändamål att på medlemmarnas uppdrag främja 
och tillvarata deras intressen i anslutning till båtlivet samt verka 
för sjösäkerhet, god miljö och ett gott kamrat- och sjömanskap. 
Eftersom ÖBK är medlem i Stockholms Seglarförbund är vi 
även en idrottsförening och vi ordnar kappsegling både för ung-
domar och vuxna. Viktigt är också att verksamheten kan uppvisa 
att man har ungdomsverksamhet, kursverksamhet samt tävlings-
verksamhet och att den verksamheten särskilt uppmärksammas i 
föreningens verksamhetsberättelse.
 Ni har säkert läst Mikael Lindhs inlägg i senaste Loggen. Har 
den väckt tankar och funderingar kring hur vi i fortsättningen 
skall driva ÖBK? Det blir allt svårare att få funktionärer att ställa 
upp. Men är vi fler som delar på bördan blir den inte så tung, 
utan är en väg in i gemenskap som ofta utvecklas till vänskap 
över generationsgränser.

I år har ÖBK fyllt 50-år. En grupp har arbetat fram en 50-års 
skrift som vi hoppas kommer ut före Jul.  ÖBK bildades den 28 
december och den dagen tänker vi ha öppet hus i klubbhuset i 
Askvik. Se upprop längre in i Loggen.
 Snö och vind sliter i täckningen. Glöm inte att se till din båt 
i vinter.

God Jul och Gott Nytt år önskar jag Er alla

Margaretha

Ordförandens funderingar…..

I november träffades vi några stycken som är lediga på dag- 
arna och gärna drar oss ner till hamnen vid en gemensam sopp- 

lunch i klubbhuset. Tanken var att träffas i all enkelhet och till-
sammans äta en enkel lunch till självkostnadspris c:a 40 kr, för  
soppa, smörgås, kaffe med kaka.
 Att sitta ner så här en stund och prata gemensamma minnen 
och kanske längta lite till sommaren, ge varandra tips och titta 
till båten tyckte vi var givande.
 
Vi enades därför om att träffas 3:e måndagen i månaden från 
oktober till april, december hoppar vi väl över. För att inte be-
lasta samma personer gång efter annan vandrar ansvaret för sop-
pan mellan deltagarna från gång till gång.
 Vilka är då de så kallade daglediga. Ja det är som det skrivs. 
Lediga på dagen, det kan vara Du som är hemma med ditt barn, 
sjukskriven men kan komma ner till Askvik pensionärer osv.

Nästa gång vi äter soppa tillsammans är måndagen den 16 janu-
ari 2006 kl 12.

Är Du/Ni intresserad så ring och meddela om Du/Ni kommer, 

telefon 776 23 00, eller 070 370 97 53, 
E-post 087762300@telia.com 

så vet vi hur mycket soppa vi skall förbereda. Ring gärna före 
den 12 januari.
Kommer Du utan anmälan häller vi vatten i soppan så räcker den 
även till Dig.

Hjärtligt välkomna
Margaretha

Hej alla daglediga!
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På födelsedagen den 28 december 2005 har vi öppet hus i Askvik i all enkelhet, kaffe med dopp, frukt och Julgotter.
Du skall säkert ner under Julhelgen och titta till båten. Varför inte den 28 december. Kanske ta en stärkande promenad och 

avsluta den i klubbhuset med en kopp kaffe.

Kaffet är klart och väntar på Er från kl 13.
Hjärtligt välkomna

Den 28 december 1955 bildades ÖBK i Svartbäckens Skola. Vi firade vår 50-års dag med stor baluns den 4 juni i år. 

Födelsedagsfest!

OBS! OBS! OBS!   ÖBK Bankgiro  5391-3034
Allt fler företag och föreningar går ifrån att betala över Pg. Kostnaden har ökat väsentligt.

Även ÖBK har därför under 2005 gått över till Bankgiro och från och med den 1 januari 2006 har vi endast Bankgiro. ÖBK 

bankgiro är 5391-3034. Alla inbetalningar skall i fortsättningen gå den vägen. Det är viktigt att Du anger fakturanumret vid 

all inbetalning. Det underlättar arbetet för vår kassaförvaltare.

Välkommen till öbk:s
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Kurser och föredrag under våren 2006

I förra Loggen när vi presenterade vårens utbud av kurser och konferenser glömdes det bort att vi 
behöver få veta vilka aktiviteter Ni är intresserade av för att kunna anordna kurserna.

Anmäl Er senast den 15 januari 2006 med namn och telefonnummer till Margaretha, 
776 23 00 eller E-post 087762300@telia.com. Vi måste ha ett vist antal intresserade för att dra igång. 
Avgiften per kväll är låg. 

Snören, rosetter, knopar och kätting. Förtöjnings kurs, endast kvinnor  Kväll/kvällar

Rolig mat ombord          Cirkel

Väder            En eller fl era kvällar

Vad fodras för att få båten godkänd vid en besiktning     En kväll

Sjöräddningen informerar         En kväll i vår

Plastskador           Studiebesök

Braskväll Åke Svanfelt berättar om sina resor till Antarktis och Arktis  En kväll

Vill Du hjälpa till och vara funktionär vid våra segeltävlingar men känner Dig osäker på vilken kunskap 
som behövs, så håller Stockholms Seglarförbund kurser under våren. Hör av Dig till styrelsen så hjälper 
vi till att hitta rätt kurs.

Ansvarig utgivare
Margaretha Björklund
087762300@telia.com
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