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Bergdalsviks Båtklubb (BBK)   

Solna 

Org.nr. 815200-8872 

HÖSTMÖTE 2013                               
 

Datum: Onsdagen den 25 september 2013 

Tid: Kl. 19.00– 20.55 

Plats: BBK:s klubbhus 

Närvarande:  23 aktiva medlemmar och 5 familjemedlemmar. Närvarolista bifogas (bilaga 1). 

Sammanlagt två bilagor till detta protokoll. 

 

§ 1 Höstmötets öppnande 

Ordföranden Stig Fernström hälsade de närvarande hjärtligt välkomna till höstmötet och 

förklarade höstmötet 2013 öppnat. Mötet inleddes med en tyst minut för att hedra minnet av 

Yngve Karlsson, passiv medlem och Sune Tiger, familjemedlem, vilka avlidit under året. 

 

§ 2 Höstmötets stadgeenliga utlysande 

Mötet fann att kallelse skett i behörig ordning. 

 

§ 3 Val av två personer att justera protokollet samt att fungera som rösträknare 

Till protokolljusterare och tillika rösträknare valdes Kjell Kimström och Lars Göransson. 

 

§ 4 Tillsynsbesök den 18 september från Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen  

Den 18 september gjorde Solna Stads Miljö- och Hälsoskyddsförvaltning genom 

miljöinspektörerna Disa Lanner och Magnus Johanson ett tillsynsbesök i BBK. Klubben 

representerades av Stig Fernström, Gert Auer, Amir Nazem och Bengt Karlsson. Huvudfrågan 

var båtbottentvättning av fritidsbåtar enligt riktlinjer från Havs- och Vattenmyndigheten. Från 

BBK:s sida förklarades att det finns flera skäl för att inte anlägga en spolplatta med 

reningsanläggning inom vårt klubbområde: 

 

1. Vi har inte plats med en spolplatta med reningsanläggning. 

2. Om vi skulle anlägga en spolplatta får vi problem med antalet vinteruppläggningsplatser. 

3. Vi skulle få en väsentlig förlängning av upptagningstiden om alla båtar skulle passera en 

spolplatta. 

4. Vi har inte har ekonomi för att anlägga en spolplatta. 

5. Vi har för kort arrendetid för höga investeringar. 

 

Disa och Magnus var, som vi uppfattade det, medvetna om dessa problem. De var mycket 

imponerade av klubbens miljöstation och miljöarbete i övrigt genom bland annat våra regler 

vid vårrustning. 

Våra representanter berättade också vid besöket att vi planerar en utbildning i miljöfrågor för 

aktiva medlemmar. Klubben väntar på en rapport från besöket. 

 

Lars Göransson sade att om man håller till Mälaren finns det knappas någon anledning till att 

måla båtbotten. 
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Stig Fernström berättade att i dag finns det inga godkända giftfria antifoulingfärger, men att 

dessa nog är på väg. 

Vice ordföranden Gert Auer fyllde i och sade att det eventuellt ska ske en markanalys av vårt 

område. 

En sanering av båtuppläggningsplatser är en mycket komplicerad ansvarsfråga, som man 

börjat titta på och här föreligger en hel del frågetecken att räta ut. Vilket ansvar har klubben 

och vilket ansvar har markägaren i vårt fall kommunen? 

 

Stig Fernström berättade också att ideella föreningar med små mängder miljöavfall inte ska 

behöva göra anmälan hos Länsstyrelsen för transport av farligt avfall. Miljö- och 

Hälsoskyddsförvaltningen har fått frågan, men har ännu inte svarat. 

 

Vid mötet var inte frågan om toatömningsanläggning uppe till diskussion, men den lär nog 

komma senare. 

Arrendefrågan för klubbområdet, d v s hur lång arrendetiden i framtiden blir, är fortfarande 

inte löst. 

 

§ 5 Brygga B. Kvarstående åtgärder plus uppriktning 

Varvschefen Roger Lindmark berättade om arbetena kring den nya bryggdelen tillhörande 

brygga B för ett par veckor sedan. Då förankrades bryggan ordentligt och riktades upp med 

hjälp av ett gäng medlemmar. Dock kvarstår ”finjustering” av bryggans uppriktning. Roger 

tackade alla som hjälpt den helgen och riktade ett särskilt tack till Bengt Karlsson och  

Göran Ljungh för deras insatser och råd under arbetet. Den anlitade dykaren hade gjort ett bra 

jobb och hittat både gamla kättingar och bom under vatten, som firman Saxarens dykare 

missat. Frågan om ersättningsanspråk mot firman Saxaren togs upp. Styrelsen ska fundera 

över detta och tar upp frågan på sitt nästa styrelsemöte. 

Återstående arbeten i form av t.ex. vatten och el till brygga B samt ledstång på den nya 

landgången görs under vintern, när det finns is att gå på. 

 

Beslutades att olja in bryggorna på bomutläggningsdagen. 

 

§ 6 Skall vi lägga ut bryggan i gattet eller ej? 

Då bryggdelen redan lagts ut i gattet samtidigt med förankringen av brygga B är frågan 

besvarad. 

 

§ 7 Rapporter från styrelse och funktionärer 

a) BBK har ett avtal med Solna kommun om att få s.k. sommarhämtning mellan den 15 

april och 15 oktober. Detta innebär att SITA varje torsdag ska tömma vårt sopkärl, 

som står innanför grinden. Under säsongen 2013 har hämtningen delvis fungerat 

dåligt, vilket styrelsen påtalat för såväl kommunen som SITA. Efter styrelsens kontakt 

med kommunen och SITA har en klar förbättring skett. Varje aktiv medlem som 

märker att tömning inte skett, ska ringa eller maila till SITA. Ett anslag om detta finns 

i klubbhuset. 

b) Områdesintendenten Marianne Karlsson uppmanade medlemmarna att i sina båtar 

bära klubbvimpel, som är ett igenkänningstecken om klubbtillhörigheten. Är vimpeln 

trasig, går det att köpa en ny hos henne. 

c) Hamnkaptenen Amir Nazem har gått igenom båtarnas tampar och ryckdämpare och 

konstaterat att det bara är några få, som efter tillsägelse, inte skaffat ordentliga 

ryckdämpare. Fortfarande har en hel del båtar för klena tampar och saknar splitsade 

förtöjningar. 
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På båtupptagningsdagen tar han upp förtöjningsfrågan och, på förslag av Marianne, 

även frågan om ordentlig täckning under vinterhalvåret. 

d) Den medlem som vill ha sin båt liggande i land måste vända sig till styrelsen eller i 

första hand till hamnkaptenen för att få tillstånd. Mötet ansåg att det inte finns någon 

anledning till ändra på gällande och fungerande rutiner kring detta. Eventuellt skulle 

man i samråd med båtägaren forsla båten till ”Sahara” under landliggningstiden. 

e) Eftersom vi är en ideell förening innebär det att samtliga medlemmar ska delta i 

arbetstillfällen de kallas till. För att undvika att det nästan alltid är samma personer 

som jobbar, måste någon typ av avprickningssystem tillämpas. Vi ska dock inte skapa 

något krångligt kontrollsystem. 

f) Mötet beslutade att det räcker med den utvändiga målningen av plåtskåpen som Amir 

gjort på ett mycket förtjänstfullt sätt. Detta är ett lyft för området. Det finns också ett 

antal nya skåp och den som vill få ett extra skåp ska anmäla sitt intresse till styrelsen. 

g) Mötet beslutade med rösttal 16 för och 6 mot att tillåta sommarliggare på utsidan av 

brygga C, där det finns möjlighet att anordna minst tre platser. Dessa platser ska 

erbjudas till folk, som står på vår kölista. Styrelsen fick i uppdrag att göra en 

ekonomisk kalkyl innefattande inköp av bommar och införande ett säsongspris för 

sommarliggare.  

Anders Tiger berättade att styrelsen håller på med ett informationsbrev, som ska 

skickas ut till de som står i klubbens externa kölista eller som visar intresse att bli 

köande för att få en båtplats. Brevet kommer att innehålla främst tidsmässiga faktorer 

som påverkar möjligheterna att få en båtplats. Brevet ska ersätta det nuvarande 

informationsbrevet från 2011. 

Då brevet kommer att innehålla även möjlighet till att bli sommarliggare så måste 

frågan om säsongspris klaras ut först. 

 

§ 8 Medlemsavgifter/ytavgifter 

Ordföranden talade inledningsvis om att varken medlemsavgifter eller ytavgifter kommer att 

höjas i år. Inträdesavgiften föreslår styrelsen skall höjas, då klubben genom den nya bryggan 

gjort en stor investering. 

a) Mötet beslöt på förslag av styrelsen om oförändrade avgifter för 2014, med undantag 

för inträdesavgiften som höjdes med 1000 kr, d v s från 4000 kr till 5000 kr.  

b) Mötet beslöt att inte höja landliggningsavgiften. 

 

§ 9 Arvoden till styrelse, funktionärer och revisorer 

Mötet beslöt att inte höja några arvoden i år. 

 

§ 10 Ekonomisk rapport och budget för nästkommande verksamhetsår samt diskussion 

om investeringar för framtiden 

Kassören Anders Tiger gick igenom den ekonomiska rapporten samt budgeten för 2014, se 

bilaga 2 och nämnde att vi i dag har 47 köande på kölistan. Han räknar med ungefär samma 

inkomster nästa år som i år.  

 

Prognosen för 2013 visar i nuläget på att årets resultat kan komma att hamna på minus cirka 

43 000 kr, som beror på kostnaderna för den nya delen av brygga B. 

 

Mötet godkände kassörens rapport och fastställde budgeten för 2014. 

 

Händelserna kring brygga B och den extra uttaxeringen som skett, ger anledning till att bygga 

upp reservfonden till högre belopp för att försäkra framtida oförutsedda investeringar. 
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Styrelsen fick i uppdrag att titta på hur det skulle påverka våra avgifter att bygga upp 

reservfonden till minst tre prisbasbelopp. 

 

§ 11 Inför båt- och bomuttagning 

De sedvanliga rutinerna och uppmaningarna inför båt- och bomuttagning gicks igenom. 

 

Beslutades att det inte sker någon korvförsäljning före kl. 11.30 eller då den första vagnen är 

färdig att ta lunchrast på båtupptagningsdagen.  

 

§ 12 Böter/vaktnätter 

Vaktchefen Gert Auer har jämfört sina uppgifter med uppgifterna från Göran Ljungh om in- 

och utpasseringar. Eftersom det kvarstår fem dagar av vaktperioden – t o m den 30 september, 

kan han inte göra någon slutlig summering. Enligt honom blir det bättre och bättre från år till 

år. Medlemmarna sköter sina vaktpass väl.  

 

På förslag av Göran Hagerman och Lena Hagerman gällande innehållet i vaktinstruktioner 

fick styrelsen i uppdrag att göra tillägg i instruktionerna med bl.a. ”tömning av papperskorgar, 

räkna upp båtar o.dyl”. Det skulle också kraftigt påpekas att aktivmedlem inte får gå ensam 

vakt, vilket tydligen har skett. 

 

§ 13 Övriga frågor 

a) På förslag av Marianne beslutade mötet att ha en gemensam jullunch och att var och 

en betalar själv för sin mat och dryck, eftersom klubbens ekonomi i år inte klarar av 

några subventioner. Mötet beslutade att på båtupptagningsdagen lägga ut en 

anmälningslista i klubbhuset.  

 

§ 14 Avslutning 
Ordföranden tackade de närvarande och förklarade höstmötet 2013 avslutat och bjöd 

mötesdeltagarna till det av klubbmästaren Marianne Karlsson framdukade bordet med kaffe 

och smörgåstårtor. 

 

 

 

Vid protokollet:   Mötesordförande: 

 

 

…………………………………..  ……………………………………….. 

Sirpa Sori    Stig Fernström 

 

 

 

 

Protokolljusterare:   Protokolljusterare: 

 

 

……………………………………..  ……………………………………… 

Kjell Kimström   Lars Göransson 

 


