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Protokoll årsmöte i Svindersviks båtklubb  
12 mars 2020, kl. 18.00 Plats: Indian Street Food o Co, Jan Inghes Torg 
22, Stockholm 
 

1. Mötets öppnande 
 

2. Val av mötesordförande 
 

a. Sittande. Carl Johan Strid 
 

3. Val av mötessekreterare 
 

a. Sittande. Anders Hedqvist 
 

4. Val av justerare tillika rösträknare 
 

a. Lars Åke Fredberg & Maria Ekström  
 

5. Godkännande av dagordning och årsmötets stadgeenliga 
utlysning 
 

a. Godkänns 
 

b. Tyst minut till dagordningen. 
 

i. Rolf Edling har avlidit efter en tids sjukdom. Klubben hedrade 
Rolf med en krans i samband med jordfästningen 
 

6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året 
 

a. God ekonomi i klubben. Se bifogad balansräkning.  
 

b. Tillgångar har skrivits ner till 0 kr. 
 

7. Fastställande av resultat- och balansräkning för det gångna året 
 

a. Godkänns.  
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8. Revisionsberättelse 
 

a. Se bifogad revisionsberättelse.  
 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
 

a. Godkänns 
 

10. Inkomna motioner 
 

a. Motion angående höjning av inträdesavgift till klubben 
(Anders Egerö) 
 
Motion enligt bilaga 
Styrelsens förslag om att bibehålla den höjning som skedde i början av 
året till 3500 kr bifalles. 
 

b. Motion angående arvodering till Styrelsen (Ulf Sidklev) 
 
Motion enligt bilaga 
Motionen bifalles med tillägget att styrelsen internt får ansvaret att 
fördela den föreslagna summan i motionen. Summan i motionen 
innehåller inkluderar inte sociala avgifter. Förslag att arvodering av 
valberedningens medlemmar skall ske med 999 kr- bifalles  
 

 
 

11. Styrelsens propositioner 
 

i. Styrelsens proposition kring att ändra antalet ordinarie 
styrelsemedlemmar från 8 till 6. 
 

ii. Se bilaga 
1. Propositionen bifalles.  
2. Viktigt att notera att stadgarna måste uppdateras enligt 

detta. 
 

12. Val av styrelse 
 

a. Nyval av styrelseposter 
 

i. Ordförande - Ulf Sidklev 
ii. Vide Ordförande - Johan Ögren 

iii. Kassör - Fredrik Jahnke 
iv. Hamnkapten - Fernando Medina 
v. Intendent - Gert Portström 
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vi. Sekreterare - Anders Hedqvist (sittande, ej nyval då sekreterare 
sitter 2 år) 
 
Suppleanter:  

 
vii. vice sekreterare - Camilla Lindelöw 

viii. vice intendent - Ylva Glemme 
ix. vice hamnkapten - Johan Wannfors 

 
 

13. Beslut om klubbens upplösande 
 

a. Punkten utgår då valberedningen funnit lämpliga 
medlemmar som är villiga att kandidera till en styrelsepost. 
 

14. Val av funktionärer 
 

a. Slipbaser: 
 

i. Västra: 
1. Omval Karl Johan Lundin 
2. vice Niclas Carlsson 
3. vice Fernand0 Medina 

 
ii. Östra 

1. Nyval Johan Ögren 
2. Nyval Camilla Lindelöw 

 
iii. Stora Plan 

1. Omval Anders Egerö 
2. Anders af Malmborg 

 
b. Förrådsförvaltare  

 
i. Vakant  

 
c. Vaktchef 

 
i. Omval Johanna Ginsburg 

 
 
 

d. Klubbmästare 
i. Omval av Mia Thorsell, nyval av Gert Ekström & Lars Åke 

Fredberg 
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15. Val av valberedning 
 

a. Omval Mats Thorsen och Per Olsson samt Patrik Södermark  
b. Sammankallande av valberedningen är Mats Thorsen 

 
16. Fastställande av avgifter samt budget för kommande året 

 
a. Avgifter förblir oförändrade 

 
17. Övriga frågor 

 
a. Förslag på profilprodukter kommer att tas fram.  
b. Information kring framtidens upp/nertagning av båtar med hjälp av 

kran.  
 

18. Mötets avslutande 

 

 

Justeras 

 
  
________________   _________________ 
Lars Åke Fredberg     Maria Ekström  
 
Närvaro: 
 

1. Micael Ericsson 
2. Gert Ekström 
3. Björn Skoghav 
4. Jonas Wannfors 
5. Fernando Medina 
6. Simon Törnkvist 
7. Roman Pixell 
8. Fredrik Jakula 
9. Mia Thorsell & (Per Thorsell) 
10. (Anders Sedman) 
11. Jonas Leander 
12. Camilla Lindelöw 
13. Jens Karlsson 
14. Lars Åke Fredberg 
15. Ulf Sidklev 
16. Fredrik Björkman  
17. Maria Ekström 
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18. Anders Egerö 
19. Carl Johan Strid 
20. Anders Hedqvist 
21. Magnus Holmström 
22. Johan Ögren 
23. Charlotte Löjdqvist 
24. Mats Thorsen 
25. Greger Aktell 
26. (Jim Salvesen) 
27. Irene Andersson  
28. Fredrik Jahnke 

 

 



   
 

Verksamhetsberättelse 2019 

 

Verksamhetsberättelse för Svindersviks båtklubb  
1 januari 2019 – 31 december 2019 

I styrelsen har ingått: Carl Johan Strid (ordförande), Ulf Sidklev (v ordförande), Roman Pixel 
(kassör), Anders Hedqvist (sekreterare), Joakim Bokedal (v sekreterare), Jonas Wannfors 
(hamnkapten), Simon Törnkvist (intendent), Tom Eriksen (v intendent).  

Andra funktionärsposter, valda vid årsmötet, har innehafts av: Ulf Sidklev (v hamnkapten), Gert 
Ekström (förrådsförvaltare), Johanna Ginsburg (vaktchef), Mia Thorsell (klubbmästare), Carl 
Johan Strid och Karl-Johan Lundin (slipbas respektive v slipbas Västra plan), Anders Egerö och 
Torbjörn Kihlberg (slipbas respektive v slipbas Stora plan), David Montano, Ulf Sidklev och 
Johanna Ginsburg (slipbas respektive v slipbasar Östra plan). 

Revisorer har varit: Thomas Wengholm (sammankallande), Jonas Leander och Anita Fagerberg.  

Valberedningen har bestått av: Mats Thorsen (sammankallande) och Per Ohlsson.  

Styrelsen har under verksamhetsåret kallat till 11 styrelsemöten, höstmöte samt årsmöten. 
Förutom stadgeenliga val tog årsmötena följande beslut: att avgiftsbelägga jollar som ligger på 
annan plats än i båthus, att höja avgiften för kajakplats från 800:- till 1200:-, att höja 
inträdesavgiften från 1500:- till 2000:-, att höja straffavgiften från 1000:- till 2000:- samt att 
införa familjemedlemskap (familjemedlem betalar medlemsavgift men inte inträdesavgift, är 
befriad från alla typer av klubbarbeten och äger inte rösträtt på höst- respektive årsmöten). På 
höstmötet 19 september togs följande beslut: att införa en enhetstaxa på y-bommar och att sätta 
avgiften till 500:- samt till medlemmar i mån av plats och för kortare tid upplåta extra 
förvaringsutrymme i snickeriet.   

Medlemmar  
SBK hade vid 2018 års utgång 134 medlemmar (mot 110 förra året). Under det gångna året har 
SBK fått 43 nya medlemmar medan 23 medlemmar har lämnat oss. SBK har 116 båtar fördelat på 
51 segelbåtar, 53 motorbåtar, 7 kajaker, 1 skonare, 1 minsvepare, 1 husbåt och 1 roddbåt och 1 
vattenskoter.  

Sjösättning och upptagning  
Förutom en brusten vajer på Västra planens slip (med en viss försening som följd) gick årets 
sjösättning som planerat. Årets upptagning gick också som planerat och styrelsen kan konstatera 
att till skillnad från förra året är i stort sett alla vinterplatser belagda. Ny upptagningsmetod 
projekteras. 

Klubbarbeten  
Omfattande arbeten har genomförts, badrummet börjar ta form, nya y-bommar är monterade, 
ny egentillverkad bojbåt, skräpflotte, projektering av ny upptagningssystem, nytt kylskåp i 
klubbhuset. Självklart så har även städning och löpande underhåll genomförts. 

Större inköp  
Material till bojbåt och badrum 



   
 

Verksamhetsberättelse 2019 

Nattvakt  
Klubben har gått nattvakt under sommarhalvåret tillsammans med Segelsällskapet Gäddviken och 
Finnboda båtklubb. I stort sett har vaktgången fungerat. Tyvärr har några medlemmar uteblivit 
från sin vakt utan att meddelat förhinder och ytterligare andra har inte alls svarat på kallelsen. 
Detta medför tyvärr att klubbarna vakten vissa nätter uteblivit och att vaktchefen själv behövt 
hoppa in vissa nätter, något som styrelsen verkligen beklagar. 

Klubbsamverkan  
Klubben är medlem i NFBK, SMBF samt SBU. Under året har på Segelsällskapet Gäddvikens 
initiation diskussioner om ett utökad samarbete vad gäller exempelvis större inköp diskuterats. Vi 
har även grannklubbssamverkan med klubbarna i viken (SSG, Finnboda BK, Nacka BK och 
SBK), där vi genomför möten en gång per år för att dela gemensam information och diskutera 
samarbeten. 

Övrigt  
Under året har frågan om klubbens arrende fortsatt diskuterats. SBK har själva inte fört 
diskussioner med Nacka kommun. Förhandlingarna med dem har istället skötts av Nacka 
Förenade Båtklubbar, och där momsfrågan ännu inte är löst. 
 
Nacka kommun har också vägrat göra något åt dagvattenutloppet under vattnet vid Västra 
slipen. Detta underminerar själva slipen och skapar en vall med grundare vatten som 
fortsätter att grunda upp. 
 
Vi har dessvärre drabbats av pirater i viken och styrelsen med Ulf Sidklev i spetsen har jobbat 
aktivt med att försöka lagföra dessa tjuvar och banditer. Det pågår fortfarande. 

Nacka i mars 2020 

 

Styrelsen för Svindersviks båtklubb 



Motion	till	SBKs	årsmöte	2020-03-12	
	
Höj	inträdesavgiften	till	5	000	kr.	
	
Det	är	svårt	att	rekrytera	styrelse	och	funktionärer	till	Svindersviks	båtklubb.	En	orsak	är	att	SBK	har	
en	för	båtklubbar	ovanligt	stor	omsättning	av	medlemmar.	Under	de	senaste	åren	har	det	varit	
omkring	30	medlemmar	som	lämnat	klubben	varje	år	-	för	att	ersättas	av	30	nya	medlemmar.	Detta	
motverkar	intresset	hos	medlemmar	att	ta	på	sig	ett	uppdrag	för	klubbens	bästa.	Ju	kortare	tid	man	
stannar	som	klubbmedlem	desto	sämre	är	förutsättningen	att	man	blir	engagerad	i	klubbens	behov.	
	
En	orsak	till	den	stora	omsättningen	är	att	SBK	är	en	sorts	"instegsklubb"	till	båtlivet.	Många	(de	
flesta?)	av	de	nya	medlemmarna	har	just	köpt	sitt	livs	första	båt.	En	del	finner	efter	en	eller	två	
säsonger	att	de	inte	passar	för	båtlivet	av	ett	eller	annat	skäl.	De	säljer	båten	och	lämnar	klubben.	
Andra	inser	att	de	vill	fortsätta	båtlivet	men	tycker	att	SBK	ligger	för	långt	från	skärgården	för	
helgturer	och	söker	sig	till	Bullandö	Marina	eller	liknande	platser	längre	ut.		
	
För	att	motverka	detta	föreslår	jag	att	inträdesavgiften	höjs	från	nuvarande	2	000	kr	till	5	000	kr.	Den	
som	funderar	på	att	bli	medlem	kommer	då	att	tänka	igenom	sitt	beslut	lite	mer	noggrant	än	i	dag.	
Och	den	som	beslutar	sig	för	att	satsa	5	000	kr	kommer	förmodligen	inte	att	lämna	klubben	lika	
snabbt.	Om	detta	ändå	inte	leder	till	en	minskad	omsättning	av	medlemmar	så	kan	klubben	i	stället	
glädja	sig	åt	en	inkomstförstärkning	på	90	000	kr	per	år	jämfört	med	i	dag	(30	x	3	000	kr).	
	
Jag	yrkar	alltså	att	årsmötet	beslutar		
-	att	inträdesavgiften	för	nya	medlemmar	höjs	från	nuvarande	2	000	kr	till	5	000	kr.		
	
Nacka	2020-02-04	
Anders	Egerö	
Slipbas	Stora	plan	

Mitt	förslag	till	yttrande	på	Anders	Egerös	Motion	

Styrelsens	yttrande	i	motion	insänd	av	Anders	Egerö:	

Styrelsen	ställer	sig	positiv	till	att	genomföra	en	höjning	av	inträdesavgiften,	dock	inte	till	det	belopp	
som	motionären	föreslå.	Styrelsen	anser	att	den	föreslagna	höjningen	är	för	stor.	

Styrelsen	för	slag	till	beslut:	Styrelsen	föreslå	att	en	höjning	av	inträdesavgiften	från	dagens	2000	kr	
till	3500	kr.	Beslutet	om	höjning	skall	träda	ikraft	per	den	12/3-2020.	

	

	



Ulf	Sidklev	 2020-02-02	 Motion	02	

Jag	vill	härmed	lämna	följande	motion	till	årsmötet	2020	för	Svindersviks	båtklubb	

Mitt	förslag	är	att	införa	ett	fast	arvode	baserat	på	befattning	och	en	rörlig	ersättning	beroende	på	
antal	ordinarie	styrelsemöten	och	övriga	ordinarie	möten	man	deltar	på.	

Förslag	på	fast	arvode	per	befattning:	

• Ordförande:	4000	kr/	år	
• Vice	Ordförande	3000	kr/	år	
• Kassör:	4000	kr/	år	
• Sekreterare	3000	kr/år	
• Hamnkapten	3000	kr/	år	
• Intendent	3000kr/år	

En	rörlig	del	på	200kr/	möte	utgår	till	samtliga	8	befattningar.	

Exempel	på	totala	kostnaden	för	klubben	per	år	för	den	rörliga	delen	om	styrelsen	har	9	ordinarie	
styrelsemöten	

1	höstmöte		

1	årsmöte	

11	möten	ggr	200	kr	ggr	8	ledamöter	=	17	600	kr	

Fasta	arvoden=	20	000	kr	

Arvode	till	valberedning:	999kr/	person	

Totalt	40	579	kr/	år	för	klubben	(högt	räknat)	

Dessa	arvoden	föreslås	betalas	ut	direkt	efter	genomfört	årsmötet.		Mitt	förslag	är	att	dessa	
arvoden	börjar	att	gälla	från	och	med	2020-03-15	

	

Förslag	till	beslut	på	årsmöte:	Att	årsmötet	beslutar	om	ett	fast	arvode	och	ett	rörligt	arvode	enligt	
ovan	förslag.	Att	dessa	arvoden	börjar	gälla	från	2020-03-15	och	att	dessa	betalas	ut	till	resp	
ledamöter	efter	genomfört	årsmöte.	

	

Styrelsens	yttrande	till	motionen:	

Styrelsen	ställer	sig	positivt	till	arvodering,	dock	så	har	styrelsen	inte	enats	om	hur	arvodet	skall	
fördelas.	Därför	är	det	upp	till	stämman	att	avgöra	utfallet.	



 
	
Styrelsen	föreslår	följande	proposition	till	årsmötet	2020	för	Svindersviks	båtklubb.	

Bakgrund:	Antalet	ordinarie	styrelsemedlemmar	i	Svindersviks	Båtklubb	skall	enligt	stadgarna	vara	8	
st	till	antalet.	Se	Stadgar	för	Svindersviks	Båtklubb	§	1	och	§	2.	

Styrelsen	föreslår	att	antalet	ordinarie	styrelsemedlemmar	blir	6	st	till	antalet.	

Ordinarie	roller	enligt	styrelsens	förslag	är:		

• Ordförande		
• Vice	Ordförande	
• Kassör	
• Sekreterare		
• Hamnkapten		
• Intendent	

Befattningarna	som	vice	sekreterare	och	vice	intendent	kan	kvarstå	men	behöver	inte	vara	ordinarie	
ledamöter.	Dessa	får	dock	gärna	delta	vid	styrelsemöten.	

Förslag	till	beslut:	

Att	stämman	beslutar	att	antalet	ordinarie	styrelseledamöter	blir	6	istället	för	8	med	roller	enligt	
propositionen.		

Detta	innebär	att	stadgarna	måste	ändras.	Se	Stadgar	Svindersviks	Båtklubb	§	24.	

	


