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Bergdalsviks Båtklubb (BBK) 

Solna 

 

 

Protokoll från 

Årsmöte 2014           
med medlemmarna i Bergdalsviks Båtklubb 

 

Datum: 2014-03-12 

Tid: Kl. 19.00 – 20.40 

Plats: BBK:s klubbhus 

Närvarande: 24 aktiva medlemmar, 1 passiv medlem och 3 familjemedlemmar. Namnlista 

bilagd (bilaga 1). 

 

 

 

1 §   Årsmötets öppnande 

Styrelseordföranden Stig Fernström hälsade de närvarande välkomna till det 71:a årsmötet för 

klubben och förklarade årsmötet 2014 öppnat. Mötet inleddes med en tyst minut till minnet av 

Folke Lidgren som avlidit. 

 

2 §   Årsmötets stadgeenliga utlysande 

Mötet fann att kallelse skett i behörig ordning. 

 

3 §   Val av ordförande för mötet 

Stig Fernström valdes till ordförande för årsmötet. 

 

4 §   Val av två personer att justera protokollet, tillika rösträknare 

Borgel Jonsson och Hans Gustavsson valdes till protokolljusterare och tillika rösträknare. 

 

5 §   Styrelsens verksamhetsberättelse för 2013 inkl. kassaberättelse för 2013 

Verksamhetsberättelsen gicks igenom av ordföranden Stig Fernström och kassaberättelsen av 

kassören Anders Tiger. Verksamhetsberättelsen fastställdes och lades med godkännande till 

handlingarna, bilaga 2. 

 

6 §   Revisionsberättelse 

Revisorn Hans Gustavsson läste upp revisionsberättelsen. Han uppmanade årsmötet att fastställa 

den ekonomiska berättelsen och tillstyrka att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för förvaltningen 

under 2013. 

 

Revisionsberättelsen lades med godkännande till handlingarna. 
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7 §   Ansvarsfrihet för styrelsen 

Mötet fastställde enligt revisorernas rekommendation den ekonomiska berättelsen för 2013 och 

beviljade full ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2013. 

 

8 §   Inkomna motioner 

Inga motioner hade lämnats in.  

 

9 §   Val av styrelseledamöter för två år 

a) Bo Karlsson valdes till ordförande (nyval). 

b) Sirpa Sori valdes till sekreterare (omval). 

c) Göran Hagerman valdes till varvschef (nyval). 

d) Gerhard Ström valdes till slipbas (omval). 

 

10 §   Val av styrelsesuppleant för ett år 

Marianne Karlsson valdes till styrelsesuppleant (omval). 

 

11 §   Val av övriga funktionärer för ett år 

a) Henrik Zackrisson (nyval) och Claes Wiklund (omval) valdes till slipbasmedhjälpare.  

b) Marianne Karlsson valdes till klubbmästare (omval). 

c) Bengt Karlsson valdes till materielförvaltare/miljöansvarig (omval). 

d) Bengt Nordman valdes till områdesintendent (nyval). 

e) Göran Ljungh valdes till ansvarig för inpasseringssystemet (omval).  

 

Stig berättade att posten som varvschefsmedhjälpare varit på försök. Posten tas bort.  

 

12 §   Val för ett år av en revisor samt en suppleant för denna 

a) Hans Gustavsson valdes till ordinarie revisor (omval). 

b) Marina Dahlquist valdes till revisorssuppleant (omval). 

 

13 §   Val för ett år av valberedning om två personer, varav en sammankallande 

Till valberedning valdes Hans Nordberg (omval) och Rolf Strömgren (nyval). Hans är 

sammankallande.  

 

Samtliga val under §§ 9 – 13 skedde enhälligt. Den nyvalda varvschefen Göran Hagerman 

begärde ordet och sade att varvschefsjobbet är slitigt och att han kommer att jaga efter folk till 

olika arbeten. 

 

14 § Aktuell information från styrelsen och funktionärer 
a) Hur bygga upp en ekonomisk buffert för framtida nödvändiga investeringar, t.ex. nya 

bryggdelar? Årsmötet diskuterade punkten livligt, efter det att kassören först gett 

bakgrunden. Kassören berättade att han haft ett förberedande möte med Göran Ljungh och 

Göran Hagerman, där de skissat upp olika förslag till lösning inför framtiden. Åtminstone två 

bryggdelar måste åtgärdas i förebyggande syfte, så att vi inte hamnar i samma situation, när 

en hel bryggdel sjönk i vatten och klubben saknade ekonomisk beredskap. Fram till 2030 

skulle klubben behöva ha in 350 000 SEK i extra pengar, som utslaget skulle betyda 340 

SEK/ aktiv medlem/år. Han påpekade också att alla ekonomiska beslut tas upp på höstmötet. 

Alla har därför tid att fundera på olika förslag. Han lade upp ett förslag som gruppen kommit 

på, nämligen att varje medlem skulle betala för sin faktiska bryggmeter. Hans Gustavsson 

som tidigare lämnat ett förslag till styrelsen sade att BBK behöver en rejäl reservfond, 
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exempelvis på 200 000 SEK. En del av bryggavgiften, t.ex. 10 % skulle gå till reservfonden. 

Vi behöver dock ett system att bygga upp kapitalet snabbare än till 2030. Stig svarade att 

Hans förslag och alla andra förslag som under året kommer upp ska behandlas på höstmötet. 

Rolf Strömgren mindes att klubben tidigare lagt alla överskottspengar på reservfonden och 

på det sättet byggt upp den. Ytterligare synpunkter kom från mötesdeltagarna. Marianne 

Karlsson inflikade och sade att klubben har några år på nacken och bryggorna måste 

underhållas och bytas. Göran Ljungh berättade att klubben tidigare haft principen att ”händer 

det något så debiterar vi extra”. Stig drog streck på diskussionen, som får fortsätta på 

höstmötet, där beslut sedan fattas. 

  

b) Tidsplan för resterande arbeten på brygga B, el, vatten m.m. Stig sade att den nya bryggan 

måste göras färdig så att alla på den bryggan får vatten och el och lämnade planeringen av 

detta till den nya styrelsen. Arbeten måste vara färdiga innan båtarna sjösätts. 

 

c) Miljö- och hälsoskyddsförvaltningens tillsynsrapport och vad vi behöver rätta oss efter. Stig 

delade ut skrivelsen gällande tillsynsbesöket på BBK, bilaga 3. Årsmötet diskuterade 

båtbottenmålningar. Göran Ljungh undrade om det finns någon lag som reglerar kommunens 

handlingsplan. Stig svarade att kommunen följer efter Havs- och vattenmyndighetens 

riktlinjer. Bengt Karlsson och Amir Nazem fortsätter med sitt arbete på kartläggning av 

båtbottenstatuset i klubben. Stig överlämnade till den nya styrelsen att i detalj studera och 

planera hur man löser problemet.   

 

d) Anordnande av sommarplatser vid brygga C och förslag till fast sommaravgift. Gerhard 

Ström berättade att klubben tagit en offert på fem stycken 5-meters bommar till kostnad av 

25 000 SEK, m.a.o. 5 000 SEK per bom inklusive transporten till klubben. Årsmötet 

diskuterade förslaget och rekommenderade att klubben bygger upp bombeståndet genom att 

köpa bommar efter medlemmar som lämnar klubben, vilket betyder att det tar något längre 

tid att bygga upp bombeståndet än vid nyköp. 6-meters bommar är att föredra. Den nya 

styrelsen fick i uppdrag att jobba vidare på denna fråga enligt riktlinjer som framkommit på 

årsmötet inklusive fastställande av säsongsavgift för sommarliggare. Slutligt beslut om denna 

avgift sker på höstmötet 2014. 

 

e) Vår kölista och information till de köande.  Philip Bergner redovisade hur intresset låg hos 

köande för sommarplatser. I dag finns det 4-5 personer som anmält sitt intresse till 

sommarplatser.   

 

f) Vad ska vi göra med allt som ligger i ”Sahara”? Stig berättade att klubben har en hög av 

bråte som ligger i Sahara och tillhör BBK. Det är fritt för alla medlemmar att låna eller 

använda sig av materialet och på detta sätt sker en naturlig rensning av högen. Göran Ljungh 

begärde ordet och sade att BBK är en båtklubb och ingen park. Enligt honom känns det fel 

att kasta bort bra material. Rensningen har skett utan urskiljning och det ligger mycket 

pengar i högen. Han fick medhåll bl.a. av Tord Öberg. Göran Hagerman ansåg vad gäller båt-

bockar, att de medlemmar som under vintern inte har sin båt inom klubbområdet, ska 

transportera bort sina bockar och inte förvara dem i klubben. 

 

15 §   Övriga frågor 

Årsmötet beslöt enligt Göran Ljunghs förslag, att i samband med sjösättning båtägaren ska 

utöver försäkringsbeskedet även visa sina fasta förtöjningar och att ingen sjösättning tillåts 

förrän godkända tampar noterats i en avbokningslista där även den funktionär som godkänt 

tamparna skriver sitt namn.  
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