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 Verksamhetsberättelse 
 

 

Dagordning vid båtsällskapets 39:e ÅRSMÖTE den 28 april 2019 
 

1. Mötets öppnande. 

2. Fråga om årsmötets stadgeenliga sammankallande. 

3. Godkännande av dagordning. 

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

5. Val av två personer att jämte ordförande justera årsmötets protokoll samt fungera som 

rösträknare. 

6. Styrelsens berättelse. 

7. Revisorernas berättelse. 

8. Fastställande av resultat- och balansräkning inkl. avskrivningar. 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter. 

10. Fastställande av styrelsens arvoden och övriga ersättningar. 

11. Fastställande av revisorernas arvoden. 

12. Val av styrelseledamöter och ersättare. 

13. Val av revisor och ersättare. 

14. Val av valkommitté. 

15. Fastställande av budget för år 2019 samt preliminära avgifter för 2020. 

16. Förslag på stadgeändring. 

17. Motioner. 

18. Rapporter. 

19. Frågor till styrelsen. 

20. Avslutning. 

 

 

 

 

Medlemmarna i Utveda Båtsällskap, Vätö 

Kallas till årsmöte 

söndag den 28 april 2019,  Klockan 12.00 

Vätö IK:s lokal, Nysättra. 

Medtag dessa handlingar till mötet. 



VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR UTVEDA BÅTSÄLLSKAP 
2018-01-01   -   2018-12-31 

STYRELSE 
Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av: Vald t.o.m. 

Ordförande Bo Lamm  2019 

Kassör Jan Blomqvist  2018  

Sekreterare Lotta Hanzon  2019 

Hamnkapten Peter Solenberg  2018 

Bitr. Hamnkapten Håkan Ström  2019 

REVISORER 
Revisor Ingrid Bogell  2018 

Revisorsuppleant Susanne Aavik  2019 

VALBEREDNING 
Valberedning, Mats Rehnström och Stefan Aavik. 

KOMMITTÉER  
Inga kommittéer har varit verksamma under året. 

MEDLEMMAR 
Vid verksamhetsårets slut hade Båtsällskapet 90 (94) betalande medlemmar. Under 2018 har 

8 (7) medlemmar begärt utträde och 5 (4) nya medlemmar tillkommit.  

MEDLEMSKAP 
Utveda Båtsällskap är medlem i Roslagens Båtförbund och Svenska Båtunionen.   

MÖTEN 
Styrelsen har under året avhållit 5 st. protokollförda möten (24/3, 9/6, 15/9, 20/10, 13/12) 

samt informella träffar och arbetsmöten. 

Under året har ett ordinarie medlemsmöte avhållits, årsmötet den 22/4. 

FÖRSÄKRING 
Försäkring avseende brand, stöld, skadegörelse och ansvar är tecknad i Svenska Sjö. 

Försäkringen gäller inte medlemmarnas båtar, varken i vattnet eller på land. 

AVGIFTER 
Inom Utveda Båtsällskap tillämpas differentierade avgifter beträffande bryggplatserna.  

D.v.s. ju större båt, desto bredare bryggplats och högre kostnad. Vid årsmötet för den 22 

april 2018 fastslogs att avgifterna fr.o.m. 2019 skall beräknas enligt följande: 

• Grundavgift för bryggplats upp till 2 meters bredd 900 kr, därefter tillkommer 5 kr per 
påbörjad centimeter.  

• Bredden på en bryggplats mäts mellan bommarnas insidor. 



• Minimum 50 centimeter måste läggas till båtbredden enligt försäkringsbolagens normer. 

• Medlem utan bryggplats betalar endast medlemsavgift, innehavare av bryggplats betalar 
bryggavgift. Bryggavgiften används till hamnens underhåll och långsiktiga förnyelse. 

FÖRSLAG PÅ ARVODEN FÖR 2019 
Arvoden 

Ordinarie styrelseledamot 500 kr  + fri bryggplats, 1 st. 

Ordinarie revisor eller ersättare 0 kr     fri bryggplats, 1 st. 

Förutsättning för arvode är deltagande i minst hälften av styrelsens möten. 

Ersätts ordinarie ledamot, går arvodet till ersättaren. 

Ersättningar 

Förtäring i samband med styrelsemöte, max 150 kr per möte. 

Transport med egen bil ersätts med 18,50 kr per mil 

Förlorad arbetsförtjänst, halvdag, ersätts med max 400 kr, Styrelsen behovsprövar. 

Förlorad arbetsförtjänst, heldag, ersätts med max 800 kr, Styrelsen behovsprövar. 

FÖRSLAG PÅ PRELIMINÄRA AVGIFTER FÖR 2020 
Engångsavgift 

De avgifter som nu tillämpas syftar till att långsiktigt trygga ekonomin för Båtsällskapet. 

Avgift för bom, 4 meter    6 000 kr (deposition 80 %, anläggningsavgift 20 %) 

Avgift för bom, 6 meter 8 000 kr (deposition 80 %, anläggningsavgift 20 %) 

Avgift för bom, 8 meter 10 000 kr  (deposition 80 %, anläggningsavgift 20 %)    

Avgift för svajboj 15 000 kr (deposition 80 %, anläggningsavgift 20 %)   

Nyckeldeposition                             500 kr (deposition 100 %) 

 

Årliga avgifter  

Årlig avgift för svajboj 1 500 kr 

Medlemsavgift 300 kr 

Arbetsdagsavgift 300 kr 

Förseningsavgift 100 kr 

Bryggplatsavgift upp till 2m bredd 1 000 kr  (ändrad från 900 kr) 

Tillkommande avgift per påbörjad cm 6 kr (ändrad från 5 kr) 

 

Utträde ur Utveda Båtsällskap anmäls skriftligen senast 31 mars till styrelsen.    

Avgifter skall betalas under maj månad.  

 

Kommentar 

Inträdesavgiften skall täcka anläggningskostnaden för en bryggplats. 

Medlemsavgiften skall täcka kostnader till Roslagens Båtförbund och administration. 

        Bryggavgiften skall finansiera skötsel och avsättningar till nya bryggor. 



ARBETSPLIKT 
Utveda Båtsällskaps årsmöte 1994 beslöt att införa ”arbetsplikt” för de medlemmar som 

innehar bryggplats. Detta innebär att medlemmar med bryggplats skall deltaga vid ordinarie 

arbetsdag, som styrelsen beslutar om, eller medverka i något organiserat underhållsarbete 

på hamnanläggningen vid annan tidpunkt. 

HAMNEN 
Hamnen är utrustad med tre flytbryggor med totalt 93 bryggplatser med bommar samt 2 

svajbojar. För nya medlemmar ingår bommen i inträdesavgiften och dessa bommar 

underhålls av båtklubben. Bommarna ligger kvar i vattnet året runt. Till hamnen hör 

uppläggningsramp för småbåtar och där finns också en container som båtsällskapet förvarar 

materiel för underhåll av hamnanläggningen och annan gemensam egendom. 

Uppläggningsplatsen, får användas på egen risk (försäkringar gäller inte här). 

NYCKLAR 
På vägen ner till hamnen finns en vägbom med lås. Efter inventering av bomnycklarna så 

visar det sig finnas 121 nycklar att låna mot en deposition (listade 1 - 121, varav 85 utlånade, 

och 6 lediga). 

UNDERHÅLL 
Sedvanlig skötsel av området har gjorts. Översyn av bryggplatser, bommar och flottörernas 

skick har genomförts. Ett antal flottörer har bytts ut. Sprickbildning i bomfästena börjar 

synas. En metod för reparation av bommens fäste i bryggan har testats ut. Byte av kättingar 

och tyngder genomfördes på B och C bryggan under senhösten. Bryggorna fyller 30 år (C: 

2025, B: 2028 och A: 2033) och då kan hela bryggan behöva bytas ut. 

AKTIVITETER 
Arbetsdagar genomfördes under maj och september månad.  

Kräftskivan i hamnen (lördagen den 4 augusti) ställdes åter igen in p.g.a. alltför dåligt väder.  

ÖVRIGT 
En medlem har anmält Samfälligheten för svartbygge av vindskydd i hamnen samt 

uppställning av container utan bygglov. Båda dessa anmälningar är övertagna av Utveda 

Båtsällskap då vi arrenderar hamnområdet av Samfälligheten. Containern är preskriberad, 

men för vindskyddet måste vi betala bygglov och sanktionsavgift (~ 15 000 kr). 

 

 

 

Bo Lamm Peter Solenberg Håkan Ström 

Ordförande    Hamnkapten  Bitr. Hamnkapten 
 

 

 Jan Blomqvist Lotta Hanzon 

 Kassör Sekreterare 



Inventarieförteckning UBS 

BRYGGOR 
Brygga C, flytblock i betong.  Anskaffningsår  1995          

Brygga B, flytblock i betong.  Anskaffningsår  1998 

Brygga A, flytblock i betong.  Anskaffningsår  2003 

Brygga D, typ badbrygga och ej för båtförtöjning del 1 2003, del 2 2006 

Brygga A: nya kättingförankringar + 2 / nya landkättingar 2011/2018 

Brygga B: nya kättingar och tyngder på norra sidan / nya på södra sidan 2013/2018 

Brygga C: ny kätting och tyngd, norra sidan ytterst / resten nya 2013/2018 

Brygga D: ny förankring                                                    2013 

Vind- och regnskydd vid grillplatsen uppförd 2014 

Jolleramp mellan brygga C och D (uppläggning av mindre båtar) 2014 

BOMMAR OCH BOJAR 
Slutbommar 6st vänster, 6 st. höger   ???? 

4,5 m bommar, 15 st ???? 

6 m bommar, 63 st ???? 

8 m bommar, 8 st ???? 

Svajbojar 2 st. med 1,5 tons vikter      2014 

BELYSNING OCH EL 
Elverk                   2002 

Bryggbelysningsarmaturer (brygga A)   2007 

El dragning samt mätarskåp till hamnen.          2007 

El dragning på bryggor samt eluttag vid landfästen   2008 

El dragning till regnskyddet   2016 

Bryggbelysningsarmaturer (brygga B och C)    2016 

VERKTYG  
Röjsåg, Jonsered                  2006    

Vassklippare       2009 

Röjsåg, Stiga       2013 

Verktygslåda med verktyg   2013   

Nya Verktyg   2017 

ÖVRIGT 
Spakblock och Spel   1981 

Vägbom               1994 

Container            2001 

Hänglås                2005, 2017 

Trafikspegel till hamnbacken         2009   

Omfattande skador på bryggförankring, landgångar, bommar vid islossningen 2012 


