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Kallelse
Härmed kallas Du till
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Vi bjuder på kvällsﬁka
Välkomna önskar styrelsen
VBS
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Årsmöteshandlingar 2020
Dagordning
1. Mötet öppnas.
2. Upprättande av röstlängd.
3. Val av ordförande för mötet.
4. Val av sekreterare för mötet.
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
6. Fråga om mötets behöriga utlysande.
7. Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse för tiden 2019-02-21—
2020-02-20 samt räkenskapsåret 2019-01-01—2019-12-31.
8. Revisorernas berättelse för samma tid.
9. Frågan om balansräkningen fastställande samt disposition av vinstmedel.
10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning.
11. Propositioner
a) Styrelsens förslag till verksamhetsplan.
b) Styrelsens förslag till avgifter för medlemmar 2020.
c) Styrelsens förslag till inkomster och utgifter för 2020.
12. Motioner.
13. Val av ordförande.
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
15. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
16. Val av valberedning.
17. Avslutning.
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7.Verksamhetsberättelse för 2019
Styrelsen har haft följande sammansättning
Styrelseledamöter
Ordförande och ekonomiansvarig
Vice ordförande
Sekreterare
Båtköhanterare
Hamnkapten
Informationsansvarig
Nyckelombud, klubbstugan och utomhusmiljö

Mats Markgren
Peder Andersson
Roce-Marie Asplund
Michael Libot
Thomas Wallin
Johanna Eriksson
Sverre Ekdahl

Styrelsesuppleanter
Försäkringsansvarig
Vice hamnkapten och passersystemansvarig
Medlemsregistret

Jerry Lundh
Sture Andersson
Elisabeth Linder Bosson

Ombud mm
Seglarombud
Miljöombud
Arbetsledare reparation bryggorna
Stugvärd
Kassörfunktionen (köps av Sjöbjörnen)

Carl Johan Sagner
Carl Bonde
Pelle Asplund
Morgan Holmström
Inge Bramer

Revisorer ordinarie
Revisorssuppleanter

Thomas Tholander och Jan Hoﬂin
Birgitta Lang

Av årsmötet utsedd valberedning
Ordförande

Tom Knutson
Carl Bonde
Christer Arvidsson
Börje Öhman
Elisabeth Söderlind

Redaktör och ansvarig utgivare
Omslag/illustrationer

Ragnar von Malmborg
Ingrid Ekdahl
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Ordinarie årsmöte
hölls den 20 februari 2019 klockan 19.30
i församlingshemmet Västerhaninge.
På mötet deltog 27 medlemmar. Under
verksamhetsåret har styrelsen haft 12 protokollförda styrelsesammanträden.

högsäsong. Vi har nu också en spegling
på hemsidans första sida av inlägg på VBS
facebook -sida.
Försäkringar/Båtsamverkan
Under 2019 har vi uppfattat en trend att
det är färre av våra medlemmar som råkat
ut för olyckor och blivit fråntagna någon
ägodel. Det ser tyvärr inte ut så i vår omvärld utan vi får glädjas åt att vi inte är
lika drabbade just nu.
Styrelsen tolkar detta som ett resultat av
det medvetna arbetet inom VBS och bland
er medlemmar att samverka med varandra
och att vår kameraövervakning och vaktgång har haft en avskräckande eﬀekt.
Vi är ju inte helt förskonade så det ﬁnns
fortfarande en del kvar att göra, men det
gäller att passa på att glädjas åt den positiva trenden.
Vi kan även glädjas åt den återbäring VBS
får från vårt försäkringsbolag Svenska Sjö,
som för varje medlem som tecknar deras
försäkring ger en återbäring till VBS.
Under 2019 startades det även upp en
ny facebook-sida för VBS medlemmar
(”Båtsamverkansgrupp för Västerhaninge
Båtsällskap” - som endast är till för VBS
medlemmar, båtsamverkansansvariga hos
grannklubbarna och polisen) som önskar
båtsamverka med andra i närområdet. VBS
styrelse vill tacka alla engagerade medlemmar som bidrar till denna båtsamverkan.

Samarbetet
med campingen, Västerhaninge sjöscoutkår, kommunen, LÖMIF och tomtägare
runt hamnen har varit gott.
Medlemmar
Antalet medlemmar den 31 december
2019 var 528. Det är således 22 medlemmar netto som lämnat VBS under året.
Båtplatser/båtkö
Det är 87 medlemmar som står i kö för
båtplats, 32 medlemmar står i byteskön
och 3 medlemmar står i återkö. Antalet
båtplatser är 296 varav 284 är bryggplatser och 12 är bojplatser. Av bryggplatserna
är 12 knutna till bojarna.
VBS informationen
VBS informationen har utkommit med
4 nummer. Tidningen har publicerats
på VBS hemsida och även skickats ut till
medlemmarna via mail.

Webbsida
Vi har under 2019 fortsatt att använda
Webbutler som samarbetspartner för vår
hemsida.
Exempel på sådant vi publicerat är seg- Sjösättning och torrsättning
lartävlingar, information kring båtuppSjösättningen ägde rum 5 och 6 maj. Fyra
tagning, sjösättning och båttjuvarnas
pass med sammanlagt 71 båtar.
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Torrsättning den 28 och 29 september
med totalt 66 båtar på fyra pass.
Senaste åren har det blivit färre båtar att
ta upp vid den gemensamma upptagningen.
Uppläggningsplanerna blir ändå fyllda,
det verkar bli ﬂer och ﬂer VBS- och LÖMIFmedlemmar som skaﬀat mindre båtar
och som tar upp sin båt med egen trailer.
Den allra översta planen fylls dock upp
mer och mer av campinggästernas bilar.

Kameraövervakning
Det har gjorts en del mindre förbättringar
av systemet under året, fortfarande ﬁnns
fem kameror men de täcker inte in hela
hamnområdet.

Passersystemet.
I början av säsongen så utfördes en uppdatering av systemet, då försvann tyvärr
ett femtiotal taggar ur systemet Efter
mailkontakt samt telefonkontakt med alla
berörda så kunde vi lägga in alla avaktiverade taggar i systemet igen.
Under året har vi haft en stor störning i
systemet p.g.a ett kraftigt åskväder i augusti då blixten slog ner i bryggan enligt
båtvakten den natten. Påföljden av detta
blev att panelen och dörrlåset på bryggdörren gick sönder, panelen på utsidan
hamnbommen lika så och ett kretskort i
en dörrcentral. Därav blev vi tvungna att
ställa upp bryggdörren och hamnbommen några dagar tills vi ﬁck delarna vi
beställt. Ett åskskydd har installerats som
förhoppningsvis ska skydda oss för framtida åskväder.
2019 har hamnbommen aktiverats (in
och utpasseringar) 21 500 gånger, bryggdörren 18 100 gånger och klubbstugan
7 800 gånger.

Ny ﬂytbrygga och nya LED-armaturer på samtliga bryggor
Med ett tiotal medlemmars hjälp installerades alla y-bommar tillbaka på den nya
bryggan. Även el och vatten kopplades in.
Därmed blev allt klart med den nya bryggan. Till bryggan hade nya LED-armaturer köpts in. De lyste så bra, såg bra ut och
drog mindre ström så det beslutades att
byta ut armaturerna på samtliga bryggor
vilket gjordes under hösten.

Övriga arbeten i hamnen
Vi har satt nya reﬂexer och nummer på
alla 12 bojar. Sjömaskiner har hjälpt oss att
ﬂytta boj nr 3 bort från LÖMIF-bryggan,
den hade på senare tid drivit och kommit
alldeles för nära bryggan. De bytte samtidigt den förtöjningsstolpe som på grund
av ålder gick av i början av säsongen.
Skrotning av gamla vaggor och
Utredning angående ny mastkran trailers
Under året har en utredning för upphand- I vaggagården har det funnits ﬂera vaggor
och trailers utan namn. Styrelsen har skriling av en ny mastkran ägt rum.
vit på hemsidan att om ägaren inte sätter namn på vaggan/trailern kommer den
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vilka färger som är tillåtna. Styrelsen har
gjort stickprovskontroller och inte funnit
någon som brutit mot bestämmelserna.
VBS har deltagit i Tulpanvarningsprojektet som letts av Skärgårdsstiftelsen.
Styrelsemedlemmar har under båtsäsongen ”läst av” havstulpanbeväxningen på en
provplatta en gång per vecka och rapportaret resultatet dels via klubbens anslagstavla, dels till Tulpanvarnarens hemsida.
Vid mastkranen ﬁnns bra borstar för att
skrubba båtbotten fri från havstulpaner.

att skrotas. Några ägare hörde av sig och
märkte sina ägodelar. De som blev kvar
skrotades. Efter detta ﬁnns det mer plats i
vaggagården.
Ändring i ordningsreglerna
Det har blivit allt vanligare att våra medlemmar lämnar vaggor, trailers, båtar mm
på VBS område utan att de används. Det
är ett miljöproblem och det tar upp plats.
De hindrar normal verksamhet eller har
placerats på platser där de inte ska stå eller
läggas upp. För att alla medlemmar ska ha
klart för sig vad som gäller har styrelsen
förtydligat ordningsreglerna.
I korthet innebär det att om en ägare inte
efterkommer VBS uppmaning om att ta
hand om sin ägodel så säljs den eller skrotas. Ett föremål som inte har en märkning
med ägarens namn och telefonnummer
säljs eller skrotas. Ordningsreglerna ﬁnns
på hemsidan och informationen gick även
ut genom VBS informationen nr 4.

Spilloljetanken
Oljetanken för spillolja är tömd och inspekterad. Den är fri från skador och i gott
skick. Nästa inspektion skall ske 2025.
Protokollet har skickats in till Södertörns
miljö- och hälsoskyddsförbund som godkänt det.
Tanken för använd glykol har också
tömts.
Tillsynsbesök
Den 17 september var miljöinspektören
Christian Weyer på tillsynsbesök. ”Syftet
var att kontrollera om gällande krav i miljöbalken samt dess förordningar och föreskrifter uppfylls.”
Efter genomgång av hamnen, VBS mark
och vattenområden, förklarade Christian att han var nöjd med hur VBS bedrev verksamheten. VBS behövde i år inte
skicka in en redogörelse för miljöarbetet
eftersom enligt Christian ”Vi har en bra
koll på verksamheten.”

Miljöarbetet 2019
Sanering av giftiga båtbottenfärger
2015 och 2016 lät vi mäta gifthalten på 95
upplagda båtar. 44 av dem hade så höga
gifthalter att de måste saneras. Av dessa
sanerades 31 i VBS regi. Några båtägare
ﬂyttade till andra hamnar och några sålde sin båt. Den sista icke sanerade båten
sjösattes i våras. Styrelsen gjorde klart för
ägaren att den inte ﬁck vara kvar på VBS
område varken i vattnet eller på land och
det accepterades.
VBS har efter avstämning med miljöinspektören informerat medlemmarna om
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Parkering
Parkeringsbevakningen har som tidigare
utförts av Länsparkering Bevaknings AB
under perioden 15 juni till 15 augusti.
Parkeringen har för det mesta fungerat bra
men under vissa helger och under sjö- och
torrsättningar har det varit en stor belastning som ställde till en del problem. Den
varma sommaren gjorde också att mellanplan tidvis fylldes upp helt och till stor del
av badgäster.

Skrivelse till VBS från Länsstyrelsen
och Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund, SMOHF till VBS
Länsstyrelsen och SMOHF har skickat en
ﬂera sidor lång skrivelse till VBS om att
VBS bedriver en verksamhet som tillhör
riskklass 1 (den mest riskabla). Vårt markområde ﬁnns med i länsstyrelsens databas
för förorenade områden. I skrivelsen sägs
att dessa riskområden måste åtgärdas och
att det är ägarens /arrendatorns ansvar.
VBS har svarat SMOHF och också fått
svar.
VBS skrev till Södertörns Miljö & Hälsoskyddsförbund och frågade vad detta
innebär för VBS. Miljöinspektören svarade att ”det kommer mynna ut i markundersökningar men deﬁnitivt inte i år. Det
är en process och jag har hela tiden framfört att vi måste stoppa huvudkällan, dvs.
målning med biocidfärger, innan vi sätter
igång med eventuella marksaneringar. Inför en sådan behöver vi göra en ansvarsutredning också. Sånt är läget idag och självklart håller vi er uppdaterade i fall vi sätter
igång med en urvalsprocess!”
VBS kan, som styrelsen ser det, bara avvakta och se vad som kommer att hända i
denna fråga.

Event och Seglingar
Återigen kan vi lägga ett framgångsrikt båtår
bakom oss, vi har under 2019 genomfört
tre seglingar och en för motorbåtar.
Muskörunt som var det första eventet
och kördes den 8 juni. En härlig dag med
ﬁna seglingar och bra uppslutning, 20 st
segelbåtar på plats och 4 st motorbåtar
som tävlade runt Muskö, Dagen rundades
av med prisutdelning till alla skeppare och
pokaler delades ut till prispallen i tävlingarna. Allt detta plus att vi alla 74 personer
åt VBS burgare med underhållning av live
musik med musikquiz under försommarens värmande sol.
Vinnare Kjell Holmstedter.
Segling nr 2 var Mysingevalsen den 25
augusti. En strålande dag och återigen
högt deltagande från VBS, 11 av totalt 13
och återigen togs hela prispallen hem av
VBS’are, Det är härligt att se att det har
kommit till en hel del nya seglare som inte
varit med tidigare vilket vi tycker är extremt roligt. Och vi grillade även här VBS
burgare efter målgång.
Vinnare Thorbjörn Sagner

Klubbstuga och utomhusmiljö
Under året har stugan kompletterats med
en projektorduk, en ny spis har kompletterats i köksutrustningen.
Hamnplanen har i sydväst fått dräneringen åtgärdad. En slang har grävts ned
som mynnar i havet.
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Sista seglingen gick av stapeln den 21
september hos Skälåkers båtklubb med
7 anmälda VBS båtar men 6 st till start då
Staﬀan fått förhinder.
Återigen med solen framme och ﬁna förhållanden då 13 båtar fajtades runt banan,
efter seglingen så bjöds vi alla på grillat
och prisutdelning.
Vinnare Calle Sagner
Det känns fantastiskt att vi har fått igång
seglingen rejält inom VBS och vi hoppas
naturligtvis att vi kan få med alla till kommande säsong.
Vill även passa på att tacka alla som har
hjälpt till under 2019 och hoppas på att få
lika ﬁnt support under 2020.
Dessutom var vi en liten skara från klubben som seglade till Bornholm och tillbaka. Vem vet, det kan ju bli ﬂera liknande
trippar 2020.
Vakthållning
Vakthållningen har fungerat bra. Bara ett
fåtal straﬀavgifter för utebliven vakt har
debiterats. De som ska gå vakt och som
har mobiltelefon har fått ett sms med påminnelse om kommande vaktpass. Styrelsen tror att detta drastiskt har minskat
antalet nätter utan vakt.

Utomhus och miljö med följande
undergrupper:
• Säkerhetsgrupp, klubbstugegrupp och
utomhusgrupp.
Hamnen med följande under grupper:
• Bryggrupp, fordonsgrupp, vassröjningsgrupp och bojgrupp.
Styrelsen har efter bästa förmåga placerat medlemmar i den arbetsgrupp som de
anmält intresse för. Meningen är att varje
grupp skall ha en ansvarig/sammankallande medlem och att grupperna så att säga
skall vara självgående. Så fungerar det redan i några grupper medan det återstår en
del att göra i andra grupper.
Ekonomitjänster
VBS har under året köpt ekonomifunktionen av Inge Bramer (ﬁrma Sjöbjörnen)
och samarbetet med Inge och de tjänster
han tillhandahållit har som vanligt fungerat alldeles utmärkt.
Sammanfattningsvis har det mesta
fungerat bra under verksamhetsåret
och styrelsen tackar alla medlemmar
och funktionärer som ställt upp och
hjälpt till med arbetet.

Ekonomi
Ekonomin har under perioden varit god.
Arbetsgrupper
Styrelsen har under året haft följande ar- VBS räkenskaper för perioden 2019-0101 – 2019- 12-31 framgår av nedanståbetsgrupper
ende resultatrapport och balansrapport.
Torr och sjösättning med följande
undergrupper:
• Vaggagårdsgrupp, mastskjulsgrupp och
torr- och sjösättningsgrupp.
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Västerhaninge Båtsällskap
812401-1605

Sida:

Resultatrapport

1(2)

Utskrivet:

Preliminär
Räkenskapsår: 19-01-01 - 19-12-31
Resultatenhet: Hela företaget
Period: 19-01-01 - 19-12-31

Senaste vernr:

20-01-20
18:42
311

Perioden

Period fg år

Årsbudget

Period/årsbudg

151 400,00
13 600,00
504 587,00
37 609,00
600,00
0,00
800,00
0,00
-1 500,00
58 400,00
8 000,00
3 760,00
0,00
700,00
777 956,00

160 800,00
20 800,00
486 240,00
53 593,00
2 500,00
15 000,00
2 300,00
-600,00
1 500,00
51 000,00
139 200,00
8 815,00
8 321,00
1 700,00
951 169,00

155 000,00
20 000,00
485 000,00
52 000,00
3 000,00
15 000,00
3 000,00
1 000,00
2 000,00
50 000,00
5 000,00
5 000,00
0,00
2 000,00
798 000,00

97,7 %
68,0 %
104,0 %
72,3 %
20,0 %
0,0 %
26,7 %
0,0 %
-75,0 %
116,8 %
160,0 %
75,2 %
0,0 %
35,0 %
97,5 %

777 956,00

951 169,00

798 000,00

97,5 %

777 956,00

951 169,00

798 000,00

97,5 %

-102 998,50
-25 749,50
-21 403,49
-21 785,50
-28 873,00
-11 979,38
-3 513,00
-4 498,00
-26 308,00
0,00
0,00
-9 615,05
-6 354,00
-12 432,74
-1 938,00
-3 256,00
-25 172,00
-1 698,00
-18 853,00
13 471,00
-3 764,90
-5 825,00
-11 321,69
0,00
-1 737,00
-57 749,00
-1 656,00
-9 725,40
-2 318,00
-1 600,00
-8 985,00
-10 115,00
-52 180,00
-1 000,00
-15 757,50
-496 690,65

-102 998,00
-77 248,50
-20 967,91
-17 608,19
0,00
-10 054,00
-18 123,20
0,00
-92 684,65
-1 712,00
40 974,00
-5 642,85
-3 194,00
-13 989,00
-7 722,00
-240,00
-6 285,00
-12 851,60
-6 100,00
4 402,00
-3 370,30
-4 309,00
-14 924,06
-2 989,00
-1 413,00
-57 750,50
-3 231,00
-6 202,00
-4 206,00
-1 600,00
-3 099,10
-9 965,00
-52 866,00
0,00
-11 365,50
-529 335,36

-104 000,00
-26 000,00
-25 000,00
-20 000,00
-20 000,00
-5 000,00
-5 000,00
0,00
-20 000,00
0,00
0,00
-8 000,00
-5 000,00
-20 000,00
0,00
0,00
-2 000,00
-3 000,00
-20 000,00
4 000,00
-6 000,00
-6 000,00
-5 000,00
0,00
-1 000,00
-60 000,00
-4 000,00
-10 000,00
0,00
-3 000,00
-15 000,00
0,00
-55 000,00
-1 000,00
-10 000,00
-455 000,00

99,0 %
99,0 %
85,6 %
108,9 %
144,4 %
239,6 %
70,3 %
0,0 %
131,5 %
0,0 %
0,0 %
120,2 %
127,1 %
62,2 %
0,0 %
0,0 %
1 258,6 %
56,6 %
94,3 %
336,8 %
62,8 %
97,1 %
226,4 %
0,0 %
173,7 %
96,3 %
41,4 %
97,3 %
0,0 %
53,3 %
59,9 %
0,0 %
94,9 %
100,0 %
157,6 %
109,2 %

Personalkostnader
7000
Arvoden styrelse
7010
Arvoden revisorer
7200
Soc.avgifter på arvoden
S:a Personalkostnader

-200 497,00
-1 998,00
-43 923,00
-246 418,00

-184 997,00
-1 998,00
-44 781,00
-231 776,00

-200 000,00
0,00
-50 000,00
-250 000,00

100,3 %
0,0 %
87,9 %
98,6 %

S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm

-743 108,65

-761 111,36

-705 000,00

105,4 %

34 847,35

190 057,64

93 000,00

37,5 %

Rörelsens intäkter mm
Nettoomsättning
3011
Medlemsavgifter
3012
Inträdesavgifter
3014
Bryggplatsavgifter
3015
Vinteravgifter
3019
Säsongsavgifter båtplats
3020
Arbetsbefrielseavgifter
3021
Avgift utebliven vakt
3024
Påminnelseavgift
3025
Straffavgift
3027
Nyttjandeavgift - årlig
3030
Taggar
3031
Radiobrickor
3051
Övriga intäkter
3699
Pay-back Svenska Sjö
S:a Nettoomsättning

S:a Rörelseintäkter mm

Bruttovinst
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
5010
Arrende Haninge Kommun
5011
Moms på arrende / reservation 2018
5020
El - klubblokal
5025
El - bryggor o mark
5026
Mark - rep o underhåll
5028
Båtvagnar - rep o underhåll
5030
Klubbstuga - rep o underhåll
5031
Klubbstuga - förbrukningsinventarier
5032
Hamn - rep o underhåll
5033
Hamn - förbrukningsinventarier
5035
Blästringskostnader
5040
Torr- o sjösättningsomkostnader
5060
Städning o sophantering
5110
Event: Muskö Runt
5130
Taggar
5131
Radiobrickor
5132
Passersystemet - driftskostnader
5135
Kamerasystem
5504
Miljökostnader
5507
Vidarefakturering LOMIF
6110
Kontorsmateriel
6210
Telefoni
6220
IT-tjänster
6222
Förbrukningsmateriel
6250
Porto - diverse
6270
Redovisningstjänster
6310
Försäkringar
6411
Bilersättning styrelse o ombud
6420
Arvoden & kostnader ombud
6421
Vaktersättning
6430
Medlemsmöten och festligheter
6431
Styrelsemiddag
6981
Förbundsavgifter - SMBF
6982
Föreningsavgifter - SSRS
6991
Diverse övriga kostnader
S:a Övriga externa kostnader

Rörelseresultat före avskrivningar

11

Västerhaninge Båtsällskap

Sida:

Resultatrapport

812401-1605

2(2)

Utskrivet:

Preliminär
Räkenskapsår: 19-01-01 - 19-12-31
Resultatenhet: Hela företaget
Period: 19-01-01 - 19-12-31

Senaste vernr:

20-01-20
18:42
311

Perioden
34 847,35

Period fg år
190 057,64

Årsbudget
93 000,00

Period/årsbudg
37,5 %

Övriga rörelsekostnader mm
7930
Avskrivningar
S:a Övriga rörelsekostnader mm

-97 462,00
-97 462,00

-92 713,00
-92 713,00

-93 000,00
-93 000,00

104,8 %
104,8 %

Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader

-62 614,65

97 344,64

0,00

0,0 %

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader

-62 614,65

97 344,64

0,00

0,0 %

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt

-62 614,65

97 344,64

0,00

0,0 %

Bokslutsdispositioner
8810
Upplösning momsreserv
S:a Bokslutsdispositioner

77 248,50
77 248,50

0,00
0,00

0,00
0,00

0,0 %
0,0 %

Resultat före skatt

14 633,85

97 344,64

0,00

0,0 %

-3 275,00
-3 275,00

-2 666,00
-2 666,00

0,00
0,00

0,0 %
0,0 %

11 358,85

94 678,64

0,00

0,0 %

0,00

-94 678,64

0,00

0,0 %

Rörelseresultat efter avskrivningar

Skatt
8910
S:a Skatt

Fastighetssk2018 enlt beslut 20191201

Beräknat resultat
8999

Redovisat resultat
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Balansrapport

812401-1605

1(1)

Utskrivet:

Preliminär
Räkenskapsår: 19-01-01 - 19-12-31
Resultatenhet: Hela företaget
Period: 19-01-01 - 19-12-31

Senaste vernr:

20-01-20
18:42
311

Ing balans

Period

Utg balans

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
1150
Bryggor & rampar
1152
Flytbrygga 2019
1157
Bryggförbättringar
1158
Flytbrygga 2018
1159
Avskrivning bryggor & rampar
1180
Klubbhus
1189
Avskrivning klubbhus
1190
Passersystem
1191
Avskrivning passersystem
1220
Datorer
1221
Övriga inventarier
1229
Avskrivning inventarier
1240
Traktordragna båtvagnar
1249
Avskrivning båtvagnar
S:a Materiella anläggningstillgångar

1 483 323,00
0,00
67 960,00
379 391,00
-1 618 271,00
150 000,00
-149 999,00
146 122,00
-29 224,00
119 717,00
100 159,00
-219 875,00
235 700,00
-235 699,00
429 304,00

0,00
46 961,00
48 000,00
0,00
-82 850,00
0,00
0,00
0,00
-14 612,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-2 501,00

1 483 323,00
46 961,00
115 960,00
379 391,00
-1 701 121,00
150 000,00
-149 999,00
146 122,00
-43 836,00
119 717,00
100 159,00
-219 875,00
235 700,00
-235 699,00
426 803,00

Finansiella anläggningstillgångar
1310
Vattenplatser
S:a Finansiella anläggningstillgångar

1 860 967,00
1 860 967,00

0,00
0,00

1 860 967,00
1 860 967,00

S:a Anläggningstillgångar

2 290 271,00

-2 501,00

2 287 770,00

42 789,00
1 350,00
44 139,00

-38 289,00
-1 350,00
-39 639,00

4 500,00
0,00
4 500,00

Kassa och bank
1910
Kassa
1930
Swedbank transaktionskonto
1931
Swedbank placeringskonto
1999
Avser 2019, effektuerat 2020
S:a Kassa och bank

2 289,75
1 014 922,02
2 484,04
0,00
1 019 695,81

0,00
-68 237,65
0,00
13 471,00
-54 766,65

2 289,75
946 684,37
2 484,04
13 471,00
964 929,16

S:a Omsättningstillgångar

1 063 834,81

-94 405,65

969 429,16

3 354 105,81

-96 906,65

3 257 199,16

-236 841,67
-94 678,64
-331 520,31

0,00
94 678,64
94 678,64

-236 841,67
0,00
-236 841,67

-385 996,00
-385 996,00

-94 678,64
-94 678,64

-480 674,64
-480 674,64

-2 370 769,00
-78 000,00
-2 448 769,00

37 900,00
-1 200,00
36 700,00

-2 332 869,00
-79 200,00
-2 412 069,00

0,00
-77 248,50
-44 781,00
-58 240,00
-7 551,00
-187 820,50

-5 136,00
77 248,50
858,00
-4 960,00
3 555,00
71 565,50

-5 136,00
0,00
-43 923,00
-63 200,00
-3 996,00
-116 255,00

-3 354 105,81

108 265,50

-3 245 840,31

0,00

11 358,85

11 358,85

Omsättningstillgångar
Fordringar
1510
Medlemsfordringar
1699
Medlemsavräkningar
S:a Fordringar

S:A TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
2010
Eget kapital
2015
Avsättning till reparationsfond
S:a Eget kapital

Obeskattade reserver
2115
Reparationsfond
S:a Obeskattade reserver

Avsättningar
2280
2281
S:a Avsättningar

Depositioner båtplatser
Depositioner nycklar

Kortfristiga skulder
2450
Felinbetalning - medlem
2460
Reserv - moms på arrenden
2900
Upplupna sociala avgifter
2910
Skatt på arvoden
2990
Avser 2019 - effektuerat 2020
S:a Kortfristiga skulder

S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

BERÄKNAT RESULTAT***
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9. Styrelsen föreslår att årsmötet beslutar
att bokslut och balansräkning godkänns
samt att årets resultat 11 359 kronor förs till reparationsfonden
som därefter uppgår till 492 033 kronor.
För styrelsen
Mats Markgren
11. Propositioner
11a. Förslag till verksamhetsplan
Sjösättning
blir den 9 och 10 maj, reservdag 16 maj.
Endast två dagar på grund av att det är ca
70 båtar att sjösätta.
Torrsättning
blir den 3 och 4 oktober samt med den 10
oktober som reservdag.
Torrsättningsanmälan via hemsidan
Vi kommer att prova med anmälan för
torrsättning via hemsidan under 2020 och
inte bara under två dagar, det kan bli under till exempel en månad. Förhoppningsvis kommer det att förenkla det hela både
för medlemmar och torrsättningsgruppen. Mer information om detta kommer
under året.

på grund av platsen den står på. Vare sig
den byts eller renoveras så skall vi passa
på att göra den något högre, ca 0,5-1 meter eftersom större båtar har problem vid
högvatten.
I samband med detta skall vi undersöka
om ett större bryggutrymme kan göras
där kranen står. Ett större utrymme behövas som tillfällig förtöjning i samband
med av/pålastning och vattentankning för
båtar som ligger vid boj men också för att
göra av- och påmastningen säkrare.
Aktiviteten beräknas kosta 150 000 kr
till 200 000 kr, den högre kostnaden om
en ny kran skall inhandlas.
Vaggor
Kontroll av vaggor kommer att ske innan
sjösättning.

Kameraövervakning
Utökning av antalet kameror, 2-3 st för
Kölista för mastkranen
För att underlätta vid på- och avmastning att bättre täcka in hela hamnen
kommer det i fortsättningen att ﬁnnas en Parkering
kölista vid mastkranen vid de tider på året VBS ska göra det tydligare med vad som
där många skall använda kranen. Tanken gäller vid sjö- och torrsättning genom att
är att man ﬂera dagar i förväg skall kunna sätta ut ﬂer avspärrningar och skyltar. En
boka kranen.
utredning gällande parkeringstillstånd på
mellanplan under tiden 15 juni-15 augusMastkran och plattform
Mastkranen behöver bytas ut eller reno- ti kommer ske under våren.
veras. En ny kommer att likna den vi har
14

Elstolpar
Översyn och underhåll av elstolparna skall
göras, en del är idag ur funktion av olika
anledningar.

Ta bort gamla bojstenar
Gamla kvarglömda bojstenar ﬁnns i hamnen och skall tas bort eftersom båtar riskerar att gå på vid lågvatten.

Eluttag på bryggorna
Eluttagen på bryggorna läcker in vatten
vilket gör att jordfelsbrytaren löser ut. Eluttagen skall bytas ut.

Miljö
VBS ska informera medlemmarna om att
• endast giftfria bottenfärger får användas
• släppande eller blödande färger är inte
tillåtna även om de är giftfria.

Renovering av bojﬂotten
Flotten behöver en ordentlig renovering VBS ska
inför jobb med att ta upp gamla bojste- • upplysa om vilka metoder som får användas vid rengöring av båtbottnen eller
nar.
förnyelse av bottenbeläggning och om hur
Fågelproblematik
mark och luft därvid skyddas.
Undersöka vad som går att göra för att
• genomföra stickprovskontroller på att
förhindra att fåglar lämnar spillning på
medlemmarna ej använder giftiga bottenbåtar och bryggor.
färger.
Vaggagården
• skrota eller sälja gamla båtar, vaggor och
Transportera bort vaggor och trailrar som trailers som inte har någon känd ägare upplysa medlemmarna via hemsidan insaknar ägare.
nan skrotning eller försäljning sker.
Klubbstuga och utomhusmiljö
Det kommer ske lite renoveringar och Event och Seglingar
målningar av klubbhuset. Resultatet av Muskörunt 2020 som är ett VBS evenedräneringsarbetet blev inte helt bra. Un- mang både för motorbåtar och segelbåtar
der 2020 krävs en kompletterande grus- hoppas vi ska slå alla rekord med deltagande båtar eftersom Muskörunt ﬁrar 50
ning av hamnplan.
år. Så vi hoppas att ni redan nu bokar in
Rensning av träd och sly
den 13 juni för att deltaga i detta VBS arBåde sluttningen vid hamnplan och vag- rangemang,
gagården skall röjas från sly och träd. ViSå varmt välkomna den 13 juni 2020.
dare röjning av sly runt uppläggningsplaSärskild inbjudan kommer under våren.
nerna, längs vägen ned till stora rampen
och rensning av vaggagården från sly, träd Mysingevalsen kommer att ske den 15
augusti och Skälåkersköret den 12 sepoch gräs.
tember.
Vassröjning.
Hamnen skall röjas från vass.
15

11b. Förslag till avgifter
Avgifter för 2020
Styrelsen föreslår
att årsmötet beslutar om följande avgifter
(ingen höjning ).
Inträdesavgift: 400 kronor (engångsavgift).
Medlemsavgift: 300 kronor.
Depositionsavgifter:
Båtplats vid brygga innanför låst grind eller bojplats 7 500 kronor.
Båtplats utanför låst grind 3 000 kronor.
Bryggplats- och bojavgift:
Bojavgift 1 900 kronor.
800 kr för platserna nr 280–287, nr 282,
292, 4, 6, 8, 12-19, 306, 307, 308 och
185-190.
Övriga bryggplatser 7,30 kronor per cm.
Vinterplats ingår i dessa avgifter.
Den som har båten i sjön den 1 december och 31 mars betalar ytterligare en båtplatsavgift.
Vinteruppläggningsplats för den som
inte har sommarplats:
950 kronor t o m 20 kvm.
1800 kronor över 20 kvm.
(Medlemskap fordras. Inträdesavgift och
medlemsavgift tillkommer således).
Säsongsplats: Styrelsen får avgöra avgiftens storlek.
Nyckelbricka: Engångsavgift 200 kr per
bricka (max 2 nyckelbrickor per medlem).

Nyttjandeavgift för medlem med nyckelbricka men utan båtplats eller vinterplats:
400 kronor per år.
Förseningsavgift:
Högst 1 500 kronor får tas ut. Styrelsen
får avgöra från fall till fall om lägre belopp
skall tas ut eller inget belopp alls. Avgiften
kan tas ut vid exempelvis för sen anmälan
till torrsättning.
Administrativ avgift
Vid obetald räkning får medlemmen vid
påminnelse en administrativ avgift på 200
kronor.
Påminnelsen skickas en gång efter ordinarie krav. Om denna påminnelsefaktura
inte betalas mister medlemskap och båtplats.
Straﬀavgift
Högst 1500 kronor får tas ut. Styrelsen
avgör om lägre straﬀavgift skall tas ut.
Avgiften tas ut vid utebliven vakttjänstgöring, arbetspass, vägran att följa ordningsreglerna eller liknande.
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11c. Styrelsens förslag till budget för 2020
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12. Motioner
Finns inga.
13.Val av ordförande
En enhällig valberedning föreslår för två år
Mats Markgren
Omval
14.Val av styrelse, enhälligt förslag från valberedningen
Stadgan lyder §15 Val av styrelse
Styrelsen består av ordföranden och fem till sju ordinarie ledamöter samt
två till tre suppleanter.
Ordförande, och minst tre ledamöter och suppleanter väljs för två år.
Minst två ledamöter och suppleanter väljs första gången på tre år och därefter på två år. Avvikelse får ske vid fyllnadsval.
Avvikelse från mandattidens längd får inte ske vid fyllnadsval.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör, sekreterare och hamnkapten samt utser ﬁrmatecknare och övriga funktionärer.
Valda till årsmötet 2021
Ordinarie
Roce-Marie Asplund
Sverre Ekdahl
Suppleanter
Jerry Lundh
Valberedningens förslag
Föreslås väljas till årsmötet 2022
Ordinarie
Thomas Wallin
Omval
Johanna Eriksson
Omval
Mikael Libot
Omval
Peder Andersson
Omval
Elisabet Linder Bosson
Nyval
Suppleanter
Sture Andersson
Omval
Carina Holmstedter
Nyval
18

15.Val av revisorer
Stadgan lyder §17 Revisorer
Revisorer skall vara två till antalet med en suppleant och utses för två år i
taget, varav den ene ordinarie ledamoten första gången väljs för ett år.
Valda till årsmötet 2021
Thomas Tholander,
ordinarie
Birgitta Lang
suppleant
Valberedningens förslag
Föreslås väljas till årsmötet 2022
Ordinarie
Jan Hoﬄin

Omval

16.Val av valberedning
Stadgan lyder §18 Valberedning
Valberedningen utses för ett år och skall bestå av ordförande och fyra övriga ledamöter varav två bör vara kvinnor. Det åligger valberedningen att
senast sju dagar före årsmötet sända valberedningens förslag till styrelsen
på lämpliga kandidater, som är beredda att åta sig föreslagna uppdrag.
Valda fram till och med årsmötet 20 februari 2020
Tom Knutson, ordförande
Carl Bonde,
Christer Arvidsson
Elisabeth Söderlind
Börje Öhman
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Om du har ﬂyttat

Viktiga datum framöver

Glöm inte att meddela din nya adress, telefon och epost till Sverre Ekdahl,
Sotingevägen 30, 13791 Västerhaninge,
gamla_sotinge@telia.com, tel 070-6442193.
Om du inte redan har gjort det, skicka din
epost-adress!

Årsmöte 20 februari 2020
Nästa informationsblad
kommer ut mitten av april.
Manusstopp 8 april 2020
Sjösättning 9-10 maj, reservdag den 16
maj 2020.
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