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Vid protokollet: Gerda Woxén
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1. Mötets öppnande
Ordföranden Markus Linderbäck öppnade mötet.
2. Fråga om mötets behöriga utlysande
Mötet ansågs vara behörigt utlyst.
3. Godkännande av dagordningen
Mötet godkände dagordningen.
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Markus Linderbäck valdes till ordförande och Gerda Woxén till sekreterare.
5. Val av protokolljusterare, tillika rösträknare.
Mötet valde Robert Nordstrand.
6. Information om klubbens miljöarbete , bottentvätt och toatömning.
* Miljöarbete:
Bo Bergholm inledde med att betona BBS arbetar för att minimera klubbens och
båtlivets miljöpåverkan på vatten, mark och luft. Det innebär att var och en tar hand
om miljöavfall i form av olja, glykol, oljefilter och färgrester m.m. Det får INTE
slängas i BBS soptunna utan medlemmarna måste själva deponera det vid
återvinningsstationen i Stockby. Föreslogs att en skylt sätts uppvid soptunnan.
Det finns två miljölådor/säkerhetslådor på BBS område till vilka klubbhusnyckeln
går. De innehåller bl.a. material som skall användas vid oljespill på land.
* Bottentvätt istället för spolplatta
Torgny Wingbro berättade att LBF driver miljöfrågor intensivt de närmaste åren för
att övertyga Lidingö kommun och båtklubbarna hur det bör lösas. LBF:s
uppfattning är att spolplattor är en ur miljösynpunkt dålig idé och ingen lösning.
Bottenmålas båtar med giftig färg försvinner det mesta giftet ut i havet innan båten
spolas. Medlemmarna uppmanas att sluta att använda giftiga färger! Måla inte alls
och definitivt inte med de mjuka färgerna. Använd istället Käppala båtbottentvätt,
som kan hantera båtar som är 3 m i vattenlinjen, 3½ m breda totalt och 12 m långa.
Medlemmar som under 2012 använt bottentvätten har goda erfarenheter av den.
Information och öppettider finns på www.lidingobf.se eller via en länk på BBS
hemsida www.bbslidingo.se . Man kan där registrera att man önskar en smsvarning när det är dags att tvätta p.g.a. att havstulpaner kommer. Det finns också
anläggningar i Stocksund, Skurusundet, Vaxholm, Saltsjöbaden, Ingarö, Trosa m.fl.
* Toatömning
Från och med 2015 är det förbjudet att tömma ut toatankens innehåll direkt i havet.
Torgny meddelade att det idag finns en transportabel tank för 31 000 kr inkl. moms
som skulle kunna användas. Till denna behövs en anslutning så att den i sin tur kan
tömmas. Men kommer folk att använda den? Det finns flera tömningsstationer i
skärgården som istället kan nyttjas.
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7. Föredragning av verksamhetsberättelsen och bokslut för 2012
Verksamhetsberättelsen, som skickats till medlemmarna i samband med kallelsen till
årsmötet fick beröm av medlemmar på mötet . Inga andra synpunkter framfördes.
Bokslut och resultaträkning:
Herbert Arvidson nämnde att BBS har en stark ekonomi. Årets verksamhet har givit
ett överskott så att el-projektet har kunnat skrivas av med 294,5 tkr.
Hamnupprustningsfonden är emellertid tömd.
Mötet godkände budget och resultaträkningen, som också funnits tillgänglig på
hemsidan och utskrivna i klubbhuset.
8. Föredragning av revisionsberättelse
Bertil Wahlstedt läste upp revisionsberättelsen. I den konstaterades det att
redovisningen ger en rättvisande bild av föreningens resultat. Revisorerna tillstyrker
att årsstämman fastställer resultat- och balansräkningen och beviljar styrelsens
ledamöter ansvarsfrihet.
9.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för år 2012.

12. Fastställande av medlemsavgifter och budget.
Avgifter 2013.
Styrelsens förslag till avgifter bifogades kallelsen till årsmötet. Den extra elavgiften tas bort, istället ökas medlemsavgiften 2014 för aktiva medlemmar med
500 kr. Detta för att bygga upp en buffert för kommande projekt i hamnen. I
övrigt
föreslås samma avgifter som förra året.
Medlemmarna informerades om de avgiftsreduktioner som klubben tillämpar för
de medlemmar som arbetar med olika uppdrag vilka stöddes av mötet.
Styrelsens förslag till avgifter godkändes.
Budget för 2013
Budgeten för 2013 presenterades. Projekt som planeras under 2013 eller senare
Vattenposter: Kraftigare och bättre fästen för vattenslangar med eventuellt lås så
att obehöriga inte, som har hänt under 2012, kan sätta på vatten och sänka en
båt.
Klubbhusunderhåll: Inredning av det gamla klubbhuset, köket, vattenkran och
kontroll av sättning i det nya måste kontrolleras.
Mastkranen: Underhåll av mastkran samt ev. utreda ny plats för mastkran
Godkändes budgeten.
13. Val av styrelseledamöter (enl § 10)
Följande styrelseledamöter valdes:
Ordförande
Markus Linderbäck
Vice ordförande
Bertil Wahlstedt
Kassör:
Herbert Arvidson
Vice hamnkapten:
Kjell Jonsson
Webb-ansvarig:
Andreas Lindberg

omval
nyval
omval
omval
omval

Föregående år, d.v.s. 2012, valdes följande styrelseledamöter
Sekreterare och
Registersekreterare: Gerda Woxén
omval
Hamnkapten:
Anders Janesten
nyval
Materialförvaltare: Anders Wikman
omval
Ledamot:
Bosse Bergholm
omval
14. Val av övriga funktionärer (enl. § 11)
Valdes
Stugfogden Jan Jarelius

omval
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Revisor Henri Rubinstein
Revisor Torgny Wingbro
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omval
nyval

16. Val av valberedning (enl § 13) på ett år
Valdes för år 2013 till valberedningen
Tomas Bångstad, sammankallande
Charlotte Holmberg Jacobsson
Axel Hansson
17. Val av en representant och en suppleant till Lidingö Båtförbunds styrelse, och fem
representanter till Lidingö Båtförbunds årsmöte.
Valdes Markus Linderbäck till representant och Bertil Wahlstedt till suppleant i
styrelsen och följande fem till LBF:s årsmöte:
Markus Linderbäck, Bertil Wahlstedt, Jan Jarelius, Gerda Woxén och Bosse
Bergholm.
18. Fastställande av torrsättningshelg 12 – 13 oktober.
Beslöts att torrsätta den 12 - 13 oktober 2013. Västra upplaget på lördag och det
östra på söndag.
19. Övriga frågor
Inbrott i båtar – LÅS FAST och MÄRK stegar, bockar och jollar
BBS har haft inbrott i flera båtar då bl.a. drev, växelhus och batterier stulits samt
täckning skurits sönder. Konstaterades att vakthållningen sommartid borde börja
först klockan 22. Styrelsen planerar att komma med ett förslag. Många personer är
ju på promenad med hundar tidigare på kvällen så risk för inbrott då är nog inte så
stor. Däremot borde medlemmar hålla ett extra öga på besökare i hamnen under
dagtid, då vi tror många inbrott sker. Gå gärna fram och prata med dem du inte
känner igen om de arbetar i en båt. Presentera dig , fråga efter deras namn och
gärna efter vilken bryggplats de har. En obehörig vet säkert inte det!
Se till vintertid att om möjligt LÅSA fast drev, underhus, STEGAR och BOCKAR så
de inte kan användas vid inbrott. Dessutom skall alla bockar och jollar vara
MÄRKTA. Så att rätt ägare kan varskos om något hänt.
* Frihavsordningen
Gerda Woxén nämnde att BBS även under 2013 är medlem i den danska
organisationen Frihavsordningen. Vi fick under 2012 besök av en dansk seglare som
var mycket nöjd med det bemötande han fick i BBS. Vi kan därför vänta oss att
ryktet spridits så att flera danska båtar kommer på besök. Båtar med
Frihavsordningens årsdekal har rätt att i mån av plats ligga 3 dygn gratis i hamnen.
Medlemmar som lämnar hamnen för en semestertur uppmanas markera att deras
bryggplats är ledig genom att hänga upp en grön plastlapp där och på den ange
vilken tid platsen kan disponeras av besökande båt. Var vänlig skicka då också ett
mail till sekreteraren sekr@bbslidingo.se eller hamnkapten
hamnkapten@bbslidingo.se . Vi kommer att lägga upp informationen i en Excel fil
som alla styrelsemedlemmar har tillgång till. Kommer en besökande båt kan en
medlem kontakta någon i styrelsen, som då kan ge besked om en ledig plats.
Medlem som själv planerar att segla söderut och gästa båtklubbar i Danmark eller
på västkusten bör förstås själv köpa årets dekal för 50 kr. Kontakta någon i
styrelsen.
* Invigning av det gamla klubbhuset
Då inredningen av det gamla klubbhuset blivit klar skall det invigas. Tanken är ju att
det klubbhuset skall kunna användas som en verkstad av medlemmarna.
* Gemensam träff på Ekskär
Markus Linderbäck meddelade att han undersöker om det finns en helg i slutet av
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augusti då BBS, då det är ledigt på Ekskär, så att BBS skulle kunna ha en träff där och
ha lité trevligt till sammans.
Förklarades mötets avslutat.
Vid protokollet
Gerda Woxén
Justeras
Markus Linderbäck

Robert Nordstrand

