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Första höststormen klarade vi bra i Askvik. Endast ett fåtal båtar klädde av sig sin vinterteckning. 
Däremot har vi fått reda på att en stöldvåg har drabbat Gålö Båtklubb där ett flertal båtar har drabbats 
trots att området är inhägnat och låst. Tjuvarna har skurit ut akterspegeln och tagit med sig motorerna.
Du har väl stöldmärkt det du har kvar i båten och med en enkel ”biljett” talat om för tjuven att 
stöldmärkningen är gjord. Om du har möjlighet åk ner till hamnen även under vardagarna och på dagtid 
så att ovälkomna besökare ser att vi har aktivitet i hamnen även vinter tid.
 Nu stundar en lugn period för oss båtfarare med planering inför kommande sommar. Det verkar som att 
även den nya regeringen håller fast vid ett obligatoriskt körkort på sjön.
Vi har idag 5 st i klubben som anmält sitt intresse att i ÖBK regi gå kurs. Är Du intresserad hör av dig så 
snart som möjligt vi behöver vara minst 10 st för att starta.
 ÖBK Framtidsgrupp presenterade på planeringsmötet i höst ett flertal punkter med förslag till bättre 
information och kommunikation inom klubben. Framtidsgruppen kommer att presentera sina förslag före 
ÖBK årsmöte den 14 februari 2007. Vi har avsatt ½ timme före årsmötet till information och diskussion 
runt dessa viktiga frågor. Det är av stort intresse att få höra enskilda medlemmars åsikter, kom ner och 
diskutera.
 Under hösten har styrelsen sänt ut ett brev till de medlemmar som har sin båtplats i Askvik och som 
inte på 2 år deltagit i någon av annonserad städdag. Att delta i en städdag ingår i årsavgiften. Vid varje 
städdag finns en lista där du antecknar din närvaro. Det kan ju vara så att du glömt att skriva upp dig och 
då är det förlåtet. Att vi sänt ut denna påminnelse är inte för att på något sätt säga upp ditt medlemskap 
i klubben, utan en påminnelse att det är obligatoriskt att delta. Vi har två städkvällar på våren och en 
städdag förlagd på en lördag under hösten. Dessa datum presenteras i Vår Loggen som kommer ut efter 
årsmötet och där alla andra viktiga datum finns angivna.
 Nu är klubbhuset Julpyntat med gran och ljus. När du är nere och tittar till din båt gå in och värm dig 
och njut stämningen.

        God Jul och Gott Nytt År
          önskar jag er alla

Ordförandens funderingar
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Besök hos benns 
riggverkstad i Saltsjö-Boo

I början av oktober var ett 30-tal medlemmar i 
Linjettförbundet hos BENNS för att få information. Jag 

var en av dem. Vi fick så mycket information och råd och tips 
att allt inte går att komma ihåg.
 BENNS konkurrerade tidigare med andra masttillverkare. 
I dag samarbetar man med de flesta. BENNS  har ett 
tjugotal personer på sin anställningslista varav ett tiotal är 
heltidsanställda. Några av dessa arbetar heltid med service, 
reparation och ibland också nytillverkning av master.
 Sveriges, Europas,  ja hela världens största masttillverkare 
när det gäller antalet master är Seldéns. När det gäller omsatta 
pengar finns det en tillverkare som är större. Den tillverkaren 
har specialiserat sig på mycket stora segelbåtar och extrema 
kappseglingsbåtar. Den kanske största mast man tillverkat är 
så stor att man inuti monterat en lejdare så att man bekvämt 
kan klättra upp till toppen för service och underhåll.
 Per och Knotan kom med massor av tips och råd. Här 
kommer några.
 Man varnade för att master som står på däck kan vara 
topptunga om man lyfter under nedre spridaren. På en 
direkt fråga om vad ansåg om att lyfta i en ståltravare i 
mastlikrännan menade man risken för skador på likrännan 
är alltför stor. Här kan påminnas om att Rosättra Varv lyfter 
masten i spinnbomliftlinan. Man använder inte haken som 
sitter i änden utan man gör en ögla med en pålstek, kopplar 
i mastkranskroken och hissar så man kommer strax ovanför 
där linan går in i masten. Sedan sträcker man upp liftlinan 
och säkrar den i bombeslaget. På så sätt lyfter man ovanför 
masten tyngdpunkt. Använder man sig av denna metod måste 
man kolla dels att man lyfter ovanför tyngdpunkten, dels att 
utgången ur masten är sådan att linan ej skadas.
 Seldèns anser att man skall lyfta framför och inte bakom 
masten.
 Alla vant bör tas bort innan man lägger in masten i 
mastskjulet. Lämpligen delar man på vantspridarna och låter 
endast ändstycket sitta kvar på vantet. På så sätt unviker man 
risken för brytskador på vanten.
 Som livslängd på riggar angavs som riktmärke ca 25 år, 
i många fall mera. När det gäller den stående riggen bör 
man regelbundet efter 8-10 år inspektera hur infästningen 

i de pressade ändstyckena ser ut. Ett sätt är att sätta fast 
ändstycket i ett skruvstycke och bända och vrida på wiren 
och kolla att inte någon kardel har gått av. Speciellt skall man 
kolla undervanten.  Det är betydligt vanligare att undervanten 
går av än toppvanten.
 Inspektera också falltrissor och linstyrare. Falltrissorna 
kanske är skadade och behöver bytas eller smörjas. Linstyrarna 
blir alltid slitna och måste bytas regelbundet.
 I Seldèns riggningsanvisningar står att förstaget skall kopplas 
till såväl däck som mast via  toggles. Om man tittar på 
masterna i vårt mastskjul finner man flera master, även ganska 
nylevererade, som saknar toggle. Man riskerar då dels svåra 
nötningar på riggbulten som till slut kan gå av dels att wiren 
går av där den går in i ändstycket.  
 Vantskruvarna bör rengöras och smörjas med vantskruvolja 
varje år.
 Många av oss ligger ofta och lyssnar på gnisslet från 
bommen innan man somnar. BENNS har reservdelar och 
brickor som tystar gnisslet.
 Den löpande riggen diskuterades också. Numera saluförs 
oelastiskt tågvirke som ersättning för wire/tågvirke. Det finns 
några olika varianter mer eller mindre bra. Styrkan är ofta så 
hög att man skulle klara sig med ganska klen dimension. Man 
bör tänka på att välja så grov lina att man kan dra för hand 
och att avlastarna låser. Ytan på vissa kvaliteter kan vara hal. 
Vidare bör man tänka på att kontrollera att falltrissorna har 
lämpligt spår för linan. 
 Största slitaget på fallets halända får man när man öppnar 
avlastaren med stäckt fall. Lägg därför fallet på vinschen och 
sträck upp fallet innan Du öppnar avlastaren.
 För att avlastarna skall fungera bra krävs rengöring. 
Högtryckssprutan är effektiv.
 Per betonade att man bör kolla sina försäkringsvillkor noga 
vad gäller ersättning vid rigghaveri. Det skiljer en hel del 
mellan bolagen, speciellt vad gäller åldersavdrag.
 BENNS hemsida hittar du på  benns.se. BENNS lagerför 
reservdelar till ett flertal mastfabrikat, bl a Seldèns. Man utför 
alla tänkbara mast- och riggarbeten.

Kjell Björklund

    studiebesök      
 

Foto: Per Holgersson
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 notiser

Ethels avkomma 
säljs på marknad
Ethel, kolmilan i Askvik som vi berättade om i förra 
numret, har nedkommit med 25 kubikmeter miljövänligt 
kol. Provförsäljning av några säckar Ethelkol gjordes på 
Ornö Julmarknad den 16:onde december. Trots att det 
inte var grillsäsong gick säckarna åt som smör i strålande 
solsken. Resten av kolet kommer i vår säljas i caféet på 
Stegsholms gård. Det är gården med den glada kossan av 
hörullar som vi alla passerar med bil på väg ut till Hamnen. 
Caféet öppnar lagom till sjösättningen. Grilla miljövänligt 
så behöver ni inte hålla andan när vinden vänder. 

Redaktionen

Valberedningarna har de senaste åren haft allt svårare 
att få medlemmar att ställa upp som kandidater i 

kommittéer och styrelse.
 Klubbens fortbestånd i dess nuvarande form är helt 
beroende av att frivilliga krafter ställer upp utan ersättning 
och sköter arbetet med administration, underhåll och 
gemensamma aktiviteter för allas vår trivsel. Denna 
klubbens bärande idé ger framför allt en trevlig gemenskap 
och en god ekonomi med mycket låga avgifter.
 Valberedningen och styrelsen är oroad över utvecklingen 
och efterlyser på detta sätt frivilliga att anmäla sitt intresse 
eller föreslå någon annan för de här arbetsuppgifterna. 
Styrelsen och revisorerna väljs på två år och de övriga på ett 
år i taget Att delta i kommittéer och styrelse är ett utmärkt 
sätt att lära känna klubben och dess medlemmar. 
 För år 2007 har vi trots mycket arbete på slutet varit 
tvungna att skicka ut valberedningens förslag med en 
återstående vakans. Det handlar om att det saknas en fjärde 
medlem i tävlingskommittén. 
 Känner du att du vill hjälpa till var vänlig kontakta Kajus 
Ulmanen i god tid före årsmötet, tel. 08-6464710 eller 070-
5606949 eller e-post kajus.ulmanen@telia.com. 
 Du behöver inga förkunskaper för att hjälpa till, 
men skulle du ha intresse av att vidareutbilda dig i 
tävlingssegling kan klubben skicka dig på någon lämplig 
kurs.
 För att anmäla ditt intresse eller föreslå någon annan för år 
2008 vänligen kontakta den nya valberedningen som väljs 
på årsmötet, helst så tidigt som möjligt före den 1.12.2007 
då förslagen skall vara inlämnade.

Kajus Ulmanen

Fler frivilliga 
till det ideella 

arbetet med 
klubben 

efterlyses av 
valberedningen

Soppluncherna 
fortsätter under 
våren 2007 
Första lunch serveras måndagen den 15 januari.
Kom ner och delta i vår gemenskap som vänder sig till alla 
ÖBK:are som av någon anledning har möjlighet att komma 
ner under lunchtid.

Kurs i förarbevis
Är du intresserad av att ta förarbevis i vår så ordnar ÖBK 
en kurs. Vi har idag 5 st intresserade men bör vara c:a 10 st 
för att kunna starta. Hör av dig till styrelsen eller direkt på 
E-post 087762300@telia.com.

Foto: Per Holgersson
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  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 revisorer för en tid av två år och en suppleant 
   för en tid av ett år
14. Val av ledamöter till valberedningen för en tid av ett år.
   tre ordinarie ledamöter varav en sammankallande
   en suppleant
15. Val av ledamöter till kommittéer för en tid av ett år varav 
   en sammankallande
16. Val av ordförande för ÖBK-U för en tid av två år.
17. Godkännande av ÖBK-U:s årsmöte i enlighet med § 19
18. Avslutning

    årsmöte

KALLELSE TILL ÖBK:s ÅRSMÖTE  2007
Österhaninge Båtklubb kallar sina medlemmar till ordinarie årsmöte

      Tid:  Onsdagen den 14 februari 2007,  kl 19.00
      Plats: Klubbhuset Berget, Askvik

Foto: Per Holgersson
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Förslag från styrelsen till årsmötet 2007
Enligt en artikel i Båtliv nr 6, 2006 har sedan en tid tillbaka 
skattemyndigheter satt igång en veritabel häxjakt på 
båtklubbarna i Västsverige. Båtklubbarna måste förklara sin 
verksamhet, annars kan de drabbas av mer skatt och efterkrav.
ÖBK antog nya stadgar 2005 inför hotet att ej bli betraktad 
som idrottsklubb.  I ÖBK:s 
§1 Ändamål hänvisar vi till båtliv ett ord som enligt 
skattemyndigheten varken är friluftsliv eller sport.

§1 Ändamål  (ÖBK stadgar tagna 2005)
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.

Styrelsem föreslår ändring enligt nedan

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.

 avgifter

Medlemsavgift                400,- 
 
Inträdesavgift för ny medlem            1000,-

Inträdesavgift för bryggplats            3000,- 

Grundavgift för bryggplats           550,- 
 
Hamnavgift för bryggmeter            200,- 
•  2,5 m plats x 200 kronor            500,- 
• 3,0 m plats x 200 kronor            600,- 
• 3,5 m plats x 200 kronor            700,- 
• 4,0 m plats x 200 kronor            800,-  
 
Småbåtsplats                 400,-

Sommaravgift                800,- 
 

 

 Sommarplatshyra består av:  
 Grundavgift + hamnavgift + sommaravgift
 Uppläggningsavgift per kvadratmeter         15,- 
   
 Båtens yta = längd + 0,5 m x bredd + 0,5 m 
 avrundat till hela kvadratmeter
 Sjösättnings- och upptagningsavgifter, 
 ordinarie sjösättnings-/upptagningsdagar
 
 Sjösättning                 200,- 
 
 Upptagning                  200,- 
 
 Vid annan tidpunkt än ordinarie 
 sjösättnings-/upptagningsdagar
 Sjösättning                 500,- 
 
 Upptagning                  500,- 
 

Avgifter 2007
Styrelsen föreslår ingen höjning av avgifterna. Styrelsen föreslår att följande 
avgifter skall gälla för 2007 – inga avgifter återfås vid eventuellt utträde ut 
ÖBK. 

Foto: Per Holgersson
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   budget ´07 och ´08

Utfall 2006 Budget 2007 Budget 2008
Intäkter kronor kronor kronor
Medlemsavgifter 95200 95000 95000
Grundavgifter 86130 85000 85000
Hamnavgifter 100960 100000 100000
Vinteravgifter 61260 60000 60000

Småbåtsavgifter 5200 5000 5000
Sommarplatsavgifter 8800 8000 8000
Nyinträde bryggplats 25000 12000 12000
Nyinträde medlem 12000 4000 4000
Traktoravgift 52700 50000 50000
Traktoravgift / extralyft 1800 1000 1000
Startavgift kappsegling (Från år 2007) 4500 5000
Övriga intäkter 2075 0 0
Påminnelseavgift 0 0 0
Summa intäkter 451125 424500 425000

Allmänna kostnader Utfall 2006 Budget 2007 Budget 2008
Möten, städning m.m. -1718,54 -1500 -1500
Uppvaktningar -1214,5 -2000 -2000
Årsmöteskostnader -2898 -6000 -6000
Nycklar, vimplar, märken 2300 -8000 -3000
Summa Allmänna Kostnader -3531,04 -17500 -12500

Kommittékostnader
Tävlingskommittén 1346 -8600 -6500
Fondering utbildning 
tävlingsfunktionärer

-900 -1000

Redaktionskommittén -25000 -25000 -25000
Festkommittén -7569 -7500 -7500
ÖBK hemsida/webb -2690,61 -3000 -3000
Tryckning -4404 -8000 -8000
Summa Kommittékostnader -38317,61 -53000 -51000

Underhållskostnader / hyror
Drift/underhåll hamnen -33286,54 -55000 -38000
Klubbholmen -31584 -35000 -35000
Markhyra Askvik -100816 -105000 -105000
Klubbhuset Askvik -15102,3 -25000 -15000
Elkostnader Askvik -40000 -40000 -42000
Försäkringsomkostnader -19472 -20000 -20000
Summa Underhållskostnader/hyror -240260,84 -280000 -255000

Budget  för åren 
2007 och 2008
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 budget ´07 och ´08
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Lars-Göran Nilsson på HSB-racet i Sandhamn

Utfall 2006 Budget 2007 Budget 2008
Övriga Administrativa Kostnader kronor kronor kronor
Porto -10439,83 -10000 -10000

Telefon -1696 -2000 -2000

Adm. kostnader banken -960 -1500 -1500

Övriga kostnader -7700,5 -11500 -11000

Summa Övr Administrativa Kostnader -20796,33 -25000 -24500

Traktorkostnader
Drift och underhåll -12000 -12000 -12000

Nyinvestering -20000 -20000 -20000

Summa Traktorkostnader -32000 -32000 -32000

Övriga Gemensamma Kostnader
Utbildn/reseers. Styrelsen -13875 -14000 -14000

Utbildn/reseers. Funktionärer -7000 -7000 -7000

Föreningsavgifter -24314 -26000 -26000

Sponsring skärgårdsstyrelsen och 
Sjöräddningen

-1150 -3000 -3000

Övriga Gemensamma Kostnader 0 -4000 -4000

Projekt "Förstärka strandkant" -83578 -50000 0

Projekt "Gamla Jolleskjulet" -6224,3 -2000 0

Projekt "Gamla Hönshuset" -16413,9 -2000 0

Summa Övr Gemensamma Kostnader -152555,2 -108000 -54000

Finansiella poster
Ränteintäkter 4995,58 4000 4000

Räntekostnader 0 0 0

Summa Finansiella Poster 4995,58 4000 4000

Totala Kostnader -482465,44 -511500 -425000

Resultat "Verksamheten" -31340,44 -87000 0

Budget  för åren 
2007 och 2008

Verksamhetsplan
Målsättningen för år 2007 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 båtsport.

Planerade arbeten/projekt under 2007
Fortsätta att förstärka strandkanten söder om 
betongbryggan enligt beslut på årsmötet 2005.
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Styrelsen för Österhaninge Båtklubb avger härmed följande 
verksamhetsberättelse för tiden  2005-11-01 – 2006-10-31.

§ 1  stadgarna
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.

ÖBK har vid verksamhetsårets slut (2006-10-31), 
252 medlemmar, en hamnanläggning med 158 bryggplatser 
samt 15 småbåtsplatser. Under 2006 har 13 sommarplatser 
och 13 småbåtsplatser varit uthyrda.
Kölistan för permanent båtplats, förturskö och byteskö 
redovisas separat.
 Klubben arrenderar mark av Skärgårdsstiftelsen i 
Stockholms 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 9 protokollförda möten samt i övrigt 
kommunikation via telefon/e-post. Tillsammans med 
kommittéordförandena och bryggbasar har styrelsen hållit två 
planeringsmöten, vår- och höstmöte.
Tillsammans med båtklubbarna på Gålö har styrelsen hållit 
tre samverkansmöten, vinter, vår och höstmöte.

Händelser under 2006
Årsmöte 15 februari
Informationsmöte för nya medlemmar den 1 november.
ÖBK-Loggen har i år givits ut fyra gånger.
Sjösättning kvällar vecka 17, 18 och 19.
Sommarvakt från 18 april t.o.m 28 oktober.
Städning i hamnen den 17 och 1 juni samt den 28 oktober. 
20 maj ”Bryggkampen”,  samarbete mellan Fest- och 
Tävlingskommittén. 
ÖBK-u seglarlägret på klubbholmen genomfördes V 33.
Upptagning den 7, 14 och 21 oktober.
G:a jolleskjulet har renoverats under 2006.
Förstärkning av stranden vid betongbryggan har påbörjats 
enligt årsmötes beslut.
Framtidsgruppen som tillsattes på årsmötet har arbetat under 
året och presenterade sitt arbete på ÖBK:s planeringsmöt i 
oktober.
Ett partytält har inköpts som passar till klubbhusets altan.
Sopplunchen för daglediga har samlat c:a 20 medlemmar 
varje gång under januari  till maj samt i oktober och 
november.
Eskadersegling till Trosa den 25-28 maj 2006.

Kursverksamhet
Följande kurser har genomförts:
Knopar
Rolig mat ombord
Elektronik och GPS, studiebesök hos Båtaccenten
Plastskador, studiebesök hos Olsén AB, Jordbro
Åke Svanfelt kåserade över sin resa till Sydpolen
Ovanstående kurser ger oss medel ifrån SISU 
(Stockholmsidrottens utbildningsförbund)

Styrelse
Margaretha Björklund, ordförande
Thomas Fredén, vice ordförande
Göran Castenhag, sekreterare
Magnus Hammarqvist, kassör
Börje Pahlén, hamnmästare
Bo Wigle, medlemsansvarig
Revisorer
Ulf Sjögren, sammankallande
Björn Sandberg
Håkan Andersson, suppleant
Valberedning
Karl-Johan Ullmanen, sammankallande
Bert Lindblad
Rikard Ranängen
Jonas Edwinson, suppleant

Verksamhetsberättelser från kommittéerna
Hamnkommittén
Planerar och verkställer upptagning/sjösättning av 
klubbmedlemmars båtar i Askvik. 
Svarar för det löpande underhållet av hamnen/klubbholmen/
klubbhuset.
Planerar och fördelar gemensamma arbetsuppgifter.
Börje Pahlén, hamnmästare
Kenth Lahti, Fyren
Ingvar Eriksson, Båken
Lennart Hessling , Pricken
Anders Lindén, Bojen
Stig Asplund, klubbhusansvarig

Klubbholmen
Stig Asplund, sammankallande, Båken
Traktorkommittén
Planerar/genomför erforderligt arbete och underhåll på 
traktorn.
Lars Schelander, sammankallande
Anders Söderström
Per-Olov Sandberg

Hamnen
Under året har grus och jord lagts ut i hamnen. 
Strandkanterna har rensats och vassen slagits. Arbetet med 
förstärkning av strandkanten, där vi tidigare hade vårt slipspår, 
har påbörjats.
Träden vid gamla jolleförrådet har fällts. 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
2005-11-01 – 2006-10-31

 verksamhetsberättelse      
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Arbetet med renoveringen av jolleförrådet klart. 
ÖBK-u:s lilla förråd har ersatts med en nybyggnad och 
inretts.
Sedvanlig vår- och höststädning har genomförts.

Klubbholmen
Under året på klubbholmen har norrbojen förankrats väl på 
sin plats. Skrakholkar har monterats för de bofasta invånarna. 
För övrigt har inte mer gjort förutom sedvanligt underhåll.

ÖBK-u  (Österhaninge Båtklubbs ungdomssektion)
ÖBK-u startade 1972. Har till ändamål att intressera 
och lära ungdomar uppträdande till sjöss samt verka för 
gott kamratskap och sjömanskap. Detta sker bland annat 
genom utbildning i att handha mindre båt samt vilken 
säkerhetsutrustning som krävs i denna navigation, sjökort, 
väjningsregler, sjövettsregler, sjötermer knopslagning
naturvård och allemansrätt.

Styrelsen för ÖBK-u får härmed avge 
verksamhetsberättelse för tiden 20051101-20061031.
Styrelsen har under verksamhetsåret haft styrelsemöte.
Styrelsen har haft följande sammansättning

Ordförande  Anders Åhman
Kassör    Karl-Olof Ohlsson
Materialförvaltare Anders Lundin
Sekreterare  Maria Schön
Utbildningsförvaltare Erik Evers
Ledamot  Fredrik Lundin
Seglingsinstruktörer har under året varit Katrin Olausson, 
Fredrik Lundin och Erik Evers. 
Under verksamhetsåret har ungdomssektionen haft 15 
sammankomster, teorikvällar samt genomfört högtryckstvättar 
av båtskrov under upptagningen.

ÖBK-u, ekonomi 
Den ekonomiska ställningen framgår av särskild rapport.
Haninge den 13 november 2006.
Anders Åhman 
Karl-Olov Ohlsson
Anders Lundin   
Maria Schön
Erik Evers   
Fredrik Lundin

Tävlingskommittén
Svarar för klubbens tävlingsverksamhet och uppmuntrar till 
ökad familje- och breddsegling.
Jonas Edwinson, sammankallande
Håkan Kvist
Sten Hansson
Jan Axell
Säsongen 2006 har varit bra. Antalet deltagare på våra 
arrangemang har ökat. Under 2006 har tävlingskommittén 
arrangerat: 

Bryggkampen den 20/5 
Även i år var vädrets makter emot oss. Mer eller mindre 
drivis och tjocka sammanföll med vårens bryggkamp. Den 
enda gren som genomfördes var tipspromenaden. Kaffet 
som normalt brukar avnjutas i sol på berget invid vaktstugan 
fick dock flyttas in i klubbhuset och avnjutas i värmen vid 
braskaminen. 1:a platsen i 2006 års bryggkamp gick till 
Båken strax före Pricken. Tävlingskommittén arrangerar 
Bryggkampen tillsammans med Festkommittén. 

Skoja Cup den 10/6 
Årets upplaga av Skoja Cup gick av stapeln i en varm men 
svag vind och strålande solsken. 16 båtar deltog (3 st fler än i 
fjol). Sten Hanson med sin Facil 35:a Ripp-Rapp lade beslag 
på 1:a platsen i LYS . Kalle Ohlsson med Cenit 33 segrade i 
LYST. 

Kräftseglingen den 26/8 
Kräftseglingen genomfördes även den i svag vind och vackert 
väder. Vindarna blåste ojämnt över banområdet, vilket 
gjorde avslutningen otroligt spännande. Banan inleddes 
och avslutades med rundning av ett märke alldeles norr om 
klubbholmen. Tanken var att ha ett kryss och läns –moment 
i banan. Tyvärr ville inte vinden hålla sig som banan var 
lagd och den tänkta kryss och länsen blev mer eller mindre 
en halvvind.  16 båtar deltog (1 st färre än i fjol). Segrare i 
LYS blev Mikael Lindh med Ebba Gul efter en spännande 
mållinje-kamp mot Lars-Göran Nilsson i Vahine. 
 Efter seglingen blev det kräftkalas på klubbholmen med 
sång och dans.  

Bronspropellern den 27/8 
Tävlingen Bronspropellern arrangeras för klubbens 
Motorbåtar. Den genomfördes samtidigt som Kräftseglingen. 
I år bestod  tävlingen i att med hjälp av svaren på ett antal 
frågor, samla ihop bokstäver och lista ut den kända strofen ”så 
lunka vi så småningom”.
 Den som lyckades sätta ihop rätt strof och dessutom haft 
flest rätt svar på frågorna, var Kerstin Sjögren med gasten 
Uffe i Cruis-Tine, Nimbus 28. Både Sjögrens och 2:an 
Silwings hade full pott på tävlingen. Vi blev tvungna att ta till 
en utslagsfråga. Tre båtar deltog i år ( 1 st fler än i fjol). 

Höstrusket den 23/9
Höstrusket 2006 gjorde inte alls skäl för namnet. Det blev 
segling i strålande sol och fina vindar. Då vindriktningen 
i år var mestadels västlig lades banan i en ny sträckning. 
Individuell start tillsammans med Gålö Båtklubb vid ”onsd
agsseglingsstarten”. Därefter seglade vi på Mysingen, runt 
Fjäderholmarna och tillbaka till starten. 23 båtar deltog (6 st 
fler än i fjol). Vinnare i LYS blev Åhman/Bauer med Vision 
II och i LYST Nils Holst med Julia. Efter målgången blev det 
stort kalas i vårt klubbhus. En fest som sent skall glömmas. 
Hela 68 personer deltog. 
 I år arrangerade Tävlingskommittén Höstruskfesten 
tillsammans med Festkommittén.

 verksamhetsberättelse
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Festkommittén
Ordnar fester och sammankomster
Britt Lindgren, sammankallande
Gitta Schramm
Mari Axell
Fredrik Hägerstrand
Bryggkampen planerades och genomfördes tillsammans med 
tävlingskommittén den 2006-05-20.
 Regn och rusk gjorde att deltagandet inte var så stort. 
Seglingarna gick inte att genomföra. Tipspromenaden 
fick avgöra bryggkampen. Segrande brygga blev Båken.
Efterföljande kaffe med dopp och godispåsar till barnen 
uppskattades.
Bryggkampen är svår att planera när vädret spelar en så stor 
roll. Priser fick säljas till närvarande.
Midsommarfirandet genomfördes i strålande bra väder. 
Ca 25 båtar kom till ön.
 Med lövning och resning av midsommarstången deltog 
många. Men vid den traditionella dansen efteråt, var det inte 
många som infann sig, trots att vi ändrat tidpunkt för att inte 
kollidera med ”sill-lunchen”. Vid barnens femkamp deltog 
8 barn med stor entusiasm, alla fick välja pris och varsin 
godispåse.
 Tipspromenaden startade med vinbål och juice. Enligt vissa 
fanns det en del kluriga frågor, särskilt utslagsfrågan som 
gällde att gissa badvattnets temperatur kl 19.00. Sedan blev 
det gemensam middag, sång och dans! Efter ivrigt letande 
efter en bra sten började midsommardagen med KM i varpa. 
Elva damer och tio herrar deltog. På eftermiddagen var det 
dags för de vuxnas femkamp. Fem lag tävlade i olika grenar. 
Publiken deltog med påhejande och mycket skratt.
 Janne Lövgren monterade upp en TV så många kunde se 
Sveriges förlustmatch mot Tyskland i fotbolls VM.
Kvällen avslutades med gemensam middag och en 
liten svängom på dansbanan. Ett trevligt och lyckat 
midsommarfirande var till ända.

Höstrusket seglades den 2006-09-23 och efterföljande 
fest hålls i klubbhuset. I den gemensamma planeringen 
beslutades att tävlingskommittén ansvara för seglingen och 
festkommittén för festen.
 68 personer var anmälda och efter prövande hit och dit fick 
till slut alla plats. Mat beställdes från en cateringsfirma. Tält 
restes för dansen och Mr Ring spelade under middagen och 
till dansen.
 Många har uttryckt att det var en trevlig fest och skönt att 
vara i hemma hamnen!

Redaktionskommittén
Redaktionskommittén har till uppgift att informera 
medlemmarna om verksamheten i klubben,
bevaka tävlingar och arrangemang samt
tillsammans med medlemmarna verka för att Loggen blir ett 
språkrör för båtsport och vara språkrör för medlemmarnas 
intressen.
Carolin Platzek, sammankallande
Lars Johansson
Lars Generyd
Jonas Gustavsson
Katrin Olausson, ÖBK-u
Erik Evers, ÖBK-u
Ola Persson, ÖBK:s hemsida
ÖBK-Loggen har i år givits ut fyra gånger. Inriktningen 
har varit att ge en så god information som möjligt av arbete 
och händelser i klubben. Direkt efter årsmötet inriktade 
redaktionen sig på att ge information från årsmötesbesluten, 
valen, sjösättningsdagar och annan viktig information. 
Loggen som kom ut i juni var lite mer påkostad och berättade 
om olika händelser i klubben. Oktober och decemberloggen 
var åter kortfattad informations-Logg.
ÖBK:s hemsida försöker webredaktören alltid ha uppdaterad 
med den senaste informationen.
Redaktionskommittén tackar alla som sänt in bidrag till 
Loggen.

  verksamhetsberättelse      
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 verksamhetsberättelse

Foto: Per Holgersson & Kerstin Sjögren
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 verksamhetsberättelse        

Resultatrapport   2005-11-01  -  2006-10-31

Verksamheten Utfall 2006 Budget 2006
kronor kronor

Intäkter
Medlemsavgifter 95 200,00 95 000,00
Grundavgifter 86 130,00 87 000,00
Hamnavgifter 100 960,00 105 000,00
Vinteravgifter 61 260,00 60 000,00
Småbåtsavgifter 5 200,00 5 000,00
Sommarplatsavgifter 8 800,00 8 000,00
Nyinträde bryggplats 25 000,00 12 000,00
Nyinträde medlem 12 000,00 4 000,00
Traktoravgift 52 700,00 50 000,00
Traktoravgift / extralyft 1 800,00 2 000,00
Övriga intäkter 2 075,00 0
Påminnelseavgift 0 0
Summa intäkter 451 125,00 428 000,00

Allmänna kostnader
Möten, städning m.m. -1 718,54 -1 500,00
Uppvaktningar -1 214,50 -2 000,00
Årsmöteskostnader -2 898,00 -6 000,00
Nycklar, vimplar, märken 2 300,00 -4 000,00
Summa Allmänna Kostnader -3 531,04 -13 500,00

Kommittékostnader
Tävlingskommittén 1 346,00 -3 000,00
Redaktionskommittén -25 000,00 -25 000,00
Festkommittén -7 569,00 -7 500,00
ÖBK hemsida/webb -2 690,61 -3 000,00
Tryckning -4 404,00 -8 000,00
Summa Kommittékostnader -38 317,61 -46 500,00

Underhållskostnader / hyror
Drift/underhåll hamnen -33 286,54 -55 000,00
Klubbholmen -31 584,00 -35 000,00
Markhyra Askvik -100 816,00 -105 000,00
Klubbhuset Askvik -15 102,30 -25 000,00
Elkostnader Askvik -40 000,00 -40 000,00
Försäkringsomkostnader -19 472,00 -20 000,00
Summa Underhållskostnader/hyror -240 260,84 -280 000,00

forts.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE  
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forts.

Övriga Administrativa Kostnader
Porto -10 439,83 -10 000
Telefon -1 696,00 -1 500,00
Adm.kostn banken -960 -1 000,00
Övriga kostnader -7 700,50 -15 000,00
Summa Övr Administrativa Kostnader -20 796,33 -27 500,00

Traktorkostnader
Drift och underhåll -12 000,00 -12 000,00
Nyinvestering -20 000,00 -20 000,00
Summa Traktorkostnader -32 000,00 -32 000,00

Övriga Gemensamma Kostnader
Utbildn/reseers. styrelsen -13 875,00 -14 000,00
Utbildn/reseers. funktionärer -7 000,00 -7 000,00
Föreningsavgifter -24 314,00 -25 000,00
Sponsring skärgårdsst + Sjöräddn -1 150,00 -3 000,00
Övriga gemensamma kostnader 0 0
Projekt "Förstärka strandkanten" -83 578,00 -70 000,00
Projekt "Gamla Jolleskjulet" -6 224,30 -5 000,00
Projekt "Gamla Hönshuset" -16 413,90 -15 000,00
Summa Övr Gemensamma Kostnader -152 555,20 -139 000,00

Finansiella poster
Ränteintäkter 4 995,58 2 500,00
Räntekostnader 0 0
Summa Finansiella Poster 4 995,58 2 500,00

Årets Resultat, Verksamheten -31 340,44 -108 000,00

 verksamhetsberättelse

Kommentarer till bokslut 2006
Resultaträkningen
Intäkter
Översteg budgeten med drygt 23 tkr. 
Beror bl.a. på fler ”nyinträden” och  ”nyinträden bryggplatser” 
än beräknat.
Allmänna kostnader
Understeg budgeten med ca 10 tkr. 
Beror på budgeterade kostnader för möten, som har gjorts 
i Askvik, uppvaktningar, samt försäljning av vimplar och 
nycklar.
Kommittékostnader
Understeg budgeten med drygt 8 tkr.
Inga inköp av priser gjordes under året, samt lägre allmänna 
tryckkostnader.
Underhållskostnader / Hyror
Understegsteg budgeten med ca 40 tkr.
Driften av hamnen blev ca 20 lägre än budgeterat och det 

beror bland annat på att det inte behövts beställas ytterligare 
gruslaster till hamnen. Klubbhuset och klubbholmen understeg 
budget med 15 tkr.
Övriga administrativa kostnader
Understeg budgeten med ca 7 tkr. 
Beror bla på lägre kostnad än budgeterat för inköp av 
ekonomiprogram.
Traktorkostnader
Resultatmässigt lika med budget.  
Dock har drygt 2 tkr tagits ur reparationsfonden för en mindre 
reparation och inköp av diesel.
Övriga omkostnader
Översteg budgeten med drygt 13 tkr. 
Detta beror bla på våra arbeten med strandkanten och övriga 
projekt.
Finansiella poster
Översteg budgeten med drygt 2 tkr.
Beror på något högre ränteintäkt än budgeterat



16 vinterloggen 06

  verksamhetsberättelse        

Balansrapport   2005-11-01  -  2006-10-31

Tillgångar Ingående 
Balans

Utgående 
Balans

Likvida medel
Kassa 0 0
Bankgiro 0 0
Swedbank, Sparkonto 345 000,00 330 000,00
Swedbank, Transaktionskonto 18 676,98 9 922,86
Summa Likvida Medel 363 676,98 339 922,86

Kortfristiga Fordringar
Fordringar Medlemmar 500 1 000,00
Div. Övriga Fordringar 23 521,27 26 587,45
Summa Kortfristiga Fordringar 24 021,27 27 587,45

Summa Tillgångar 387 698,25 367 510,31

Skulder och Eget Kapital
Eget Kapital
Balanserat Eget Kapital -218 181,72 -187 527,99
Föregående Års Resultat 30 653,73 112 410,94
Årets Resultat 112 410,94 31 340,44
Summa Eget Kapital -75 117,05 -43 776,61

Kortfristiga Skulder
Diverse Kortfristiga Skulder -26 105,50 0
Upplupna Kostnader -28 500,00 -36 103,00
Summa Kortfristiga Skulder -54 605,50 -36 103,00

Långfristiga Skulder
Reparationskonto Traktor -37 975,70 -47 630,70
Nyinvestering Traktor -220 000,00 -240 000,00
Summa Långfristiga Skulder -257 975,70 -287 630,70

Summa Skulder och Eget Kapital -387 698,25 -367 510,31

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
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Bryggplatskö
 

 Båtplatskö 2006   Förturskö 2006 
1 Stark Olof     Lagerkvist Bo   (in 2005)
2 Ranängen Rikard    Sandh-Andersson Lena     (in 2005)
3 Selin David     Kene Ulf   (in 2005)
4 Gidlöf Thomas     Linered Anders   (in 2005)
5 Hägerstrand Fredrik    Rolin Mats   (in 2005)
6 Wahlgren Stefan     Sjöström Örjan   (in 2005)
7 Lind Miakel     Ekström Derrick   (in 2006)
8 Carlsson Tommy     Hellgren Jan  (in 2006)
9 Dansk Jouni    Schelander Sture  (in 2006)
10 Senke Marie    Sparremo Rolf  (in 2006)
11 Nilsson Hans    Willner Björn  (in 2006)
12 Johanzon Tony   
13 Eriksdotter Ann-Katrin   Byteskö 2006 
14 Thörnblom Henrik   Ingen i byteskön 
15 Bjernudd Bo   
16 Dehlén Stefan   
17 Rudelöv Ove   
18 Söderström Roger   
19 Spångmark Anders   
20 Karlsson Stig   
21 Frigyes Paul   
22 Andersson Sven-Erik   
23 Lindstrand Peter   
24 Wikström Mikael   
25 John Ann   
26 Isacson Jonna   
27 Bergh Anders   
28 Imamovic´ Mustafa   

 verksamhetsberättelse
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    valberedning

Foto: Katrin Olausson

Styrelse
Ordförande   Margaretha Björklund 2006-2007
Vice ordförande Thomas Fredén    2007-2008 omval
Sekreterare    Göran Castenhag   2006-2007
Kassör  Magnus Hammarqvist 2007-2008 omval
Hamnmästare Börje Pahlén      2007-2008 omval
Ledamot Bo Wigle       2006-2007

Revisorer
Sammankallande Ulf Sjögren       2007-2008 omval
  Björn Sandberg     2006-2007
Suppleant Håkan Andersson   2007-2008 omval

Hamnkommitté
Sammankallande    Börje Pahlén  2007 omval
Bryggbas Fyren    Kent Lahti   2007 omval
Bryggbas Båken    Ingvar Persson  2007 nyval
Bryggbas Pricken    Bengt Fryxell  2007 nyval
Bryggbas Bojen       Anders Lindén 2007 omval

Klubbholmen       Stig Asplund  2007 omval
Klubbholmen suppleant Nils Holst      2007 nyval
Klubbhusansvarig       Stig Asplund  2007 omval

Redaktionskommitté
Sammankallande  Carolin Platzek    2007 omval
         Lennart Edlund    2007 nyval  
         Lars Generyd     2007 omval
         Jonas Gustavsson    2007 omval 
         Lars Johansson     2007 omval
         Mikael Lindh      2007 omval
         Katrin Olausson   2007 omval
Webb- ansvarig   Ola Person       2007 omval

Tävlingskommitté
Sammankallande Sten Hansson        2007 omval
        Jan Axell        2007 omval 
        Jonas Edwinson        2007 omval
  Vakant

Festkommitté 
       Mari Axell        2007 omval
       Fredrik Hägerstrand     2007 omval
       Stina Karlemyr        2007 nyval
       Jan Löfgren        2007 nyval

Traktorkommitté 
Sammankallande Lars Schelander       2007 omval
  Per-Olov Sandber      2007 omval
  Anders Söderström    2007 omval

Ungdomssektion 
Ordförande  Anders Åhman        2007 omval

Valberedning
Sammankallande  Kjell Björklund       2007 nyval 
     Fredrik Hammarqvist         2007 nyval

Valkommittén i december 2006
Sammankallande  Karl-Johan Ulmanen 
   Bert Lindblad      
   Rikard Ranängen     
Suppleant   Jonas Edwinson
   

Valberedningens förslag till ledamöter i 
Österhaninge Båtklubb inför årsmötet 2007

Foto: Per Holgersson
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 allmänt

Vid förra årsmötet  bildades en framtidsgrupp som fick 
medlemmarnas uppdrag att ta fram förslag på hur 

vår idéella båtklubb skall bli rustad för att möta framtida 
utmaningar på idéell båtsportverksamhet. Förändrade 
skattegler, medlemmars engagemang samt en allmän 
förgubbning/gummning är exempel på problem som vi 
gemensamt måste hitta lösningar på för att vi långsiktigt skall 
överleva som som folkrörelse. 
 Vår framtidsgrupp består därför av ett tvärsnitt av 
medlemmar I olika åldrar med olika syn på klubbverksamhet. 
Vi tror därför att vi är någorlunda representativa för den 
genomsnittlige klubbmedlemmen. Vi eftersträvar dock 
rotation i gruppen och välkomnar därför fler som  vill delta i 
vårt arbete.

Lite om vårt arbetssätt 
Framtidsgruppen började med att inventera vad som 
fungerar bra i vår förening. Det skall vi värna om och bygga 
vidare på. Därefter funderade vi mycket på hur vi skall öka 
delaktigheten och medlemmarnas vilja att engagera sig i 
klubbarbetet. Vi har en skev åldersstruktur i klubben med 
många gamla som snart kommer att lägga upp sina båtar för 
gott och måste få våra yngre förmågor att bli mer delaktiga 
för att överleva som folkrörelse. Det vore ytterst tråkigt om 
båtsport skulle bli ett nöje för en liten grupp välmående 
människor som har råd att betala marknadspriser för att 
kunna ha sina båtar liggandes i kommersiella marinor. Med 
detta perspektiv skulle dessutom riksdagskrav på obligatorisk 
båtskatt komma som ett brev på posten. 
 Efter många diskussioner där olika arguments relevans och 
giltighet provades kom vi fram till tre förbättringsområden 
där det är möjligt att genomföra konkreta förbättringar utan 
att det behöver bli krångligt eller byråkratiskt att hantera. De 
tre förbättringsområden vi anser det värt att jobba vidare med 

för att stärka den idéella föreningstanken är i följd:
- INRODUKTION 
- INTEGRATION 
- INFORMATION

Några exempel på hur vi tänkt
Introduktionen av nya medlemmar sker när de får båtplats 
I Askvik. Vi anser att introduktionen håller mycket hög 
klass men hur följer vi upp de nya medlemmarna så att de 
känner sig delaktiga och engagerade i klubben? Hur får 
vi introduktionen att övergå i integration? Smörjmedlet i 
klubbverksamheten är information. Hur och via vilka kanaler 
håller vi kontakt med varandra i klubben? Vet alla vad som 
händer? Får alla samma chans att vara med och delta i 
klubbverksamheten? Information är ett komplext och svårt 
ämne som är svårt att hantera separat. Kanske kan vi hitta nya 
vägar att utnyttja såväl befintliga som nya kanaler för att hålla 
samman klubben och göra fler medlemmar delaktiga och 
engagerade I klubbverksamheten? Som ni märker finns det 
mycket att begrunda! 
 Vi i vår begränsade grupp har nu länge funderat över dylika 
spörsmål och behöver  synpunkter från medlemmarna. Därför 
har vi för avsikt att på årsmötet ta en kvart av er tid i anspråk 
för att gruppvis prata om några konkreta förbättringsförslag 
som vi då presenterar för er. Är vi rätt ute med våra 
tankegångar? Svaret har ni!
 Till sist, en travestering på vad en känd historisk person en 
gång sade till sitt folk.
“Tänk mer på vad du kan göra för din förening hellre än på 
vad föreningen kan göra för dig.”

Framtidsgruppen

Framtidsgruppen

Vi söker fler förslag till namn våra småhus i hamnområdet. Förvirringen är ganska stor när 
medlemmar frågar vilket hus de skall gå till för att hämta prylar.

Därför behöver vi namnförslag på småhusen från er medlemmar så alla vet var dom skall gå för 
att finna det dom söker.
 Vinnande förslag får, förutom en fin ÖBKvimpel överräckt direkt ur vår ordförandes hand, ett 
åtråvärt hemligt samt mycket prestigefullt pris som kommer att göra alla andra grymt avundsjuka. 
Tag därför sista chansen att lämna in era namnförslag före årsmötet,  till Margareta på tfn 776 
23 00. Om det inte går att få tag i henne på det numret går det bra att ta kontakt med någon i 
redaktionen som då förmedlar förslagen vidare till henne. Sätt i gång och gnugga geniknölarna!

Redaktionen

Sista chansen att vinna något stort




