Breviks Båtsällskap.
Styrelsens verksamhetaberättelse för 2016.
Föreningen:
Breviks Båtsällskap (BBS) hade vid årsskiftet 2016/2017 261 medlemmar, varav 167
st. aktiva, 84 st. stödjande, och 10 st. delägarmedlemmar.

Styrelsen:
Styrelsen har under året bestått av ordförande Kjell Johnsson, vice ordförande
Bertil Wahlstedt, sekreterare Gerda Woxén, Kassör tillika ekonomiansvarig
Monette Edholm, hamnkapten Anders Janesten, vice hamnkapten Sten Edholm,
Information och web ansvarig Andreas Lindberg, Materialansvarig Anders Wikman
Miljöansvarig Bo Bergholm samt stugfogde har varit Jan Jarelius.

Revisorer:
BBS revisorer har under året varit Torgny Wingbro och Björn Rydberg.

Lidingö Båtförbund:
Ordinarie ledamot i LBF:s styrelse har varit Kjell Johnsson, som vid tillfälle ersatts
av Bertil Wahlstedt. Vid LBF:s årsmöte representerades BBS av Bertil Wahlstedt,
och Bo Bergholm.

Styrelsemöten:
Styrelsen har haft 11 protokollförda möten under året, däremellan löpande
korrespondens via e-mail, telefon, träffar mm.

Klubbaktiviteter:
Enl. tradition började säsongen med sjösättningsmiddag då samtliga båtar var
sjösatta lördagen den 25 april. Klubben stod för en välkomstdrink för övrigt gäller
medhavd mat och dryck.
Under en weekend i slutet av augusti arrangerade klubben för 3:e året i rad en
klubbträff på Ekskär. Det stora klubbhuset var bokat men vädret tillät samling på den
nybyggda verandan. Uppslutningen var dock skral endast 4 båtar anslöt detta år.
Bastun var bokad i 2 omgångar damer resp. herrar. Förhoppning finns att traditionen
skall fortlöpa men i så fall med betydligt bättre uppslutning.
Årets avslutades med traditionsenlig glögg och pepparkakor vid klubbhuset den 13
december.

Miljö:
Mycket av styrelsens arbete under året har handlat om att förbättra vår miljö. BBS
delinvesterade i en toatömningsanläggning i Käppalahamnen som nu fungerar hyfsat
väl. Klubben har under året investerat i en mobil båtbottentvätt med ett LOVA-bidrag
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på halva kostnaden. Tvätten har medfört en väsentlig miljöförbättring bl.a. kan
nämnas att vattenåtergången vid årets upptagning stannade vid ca 500 -700 lit.
vatten mot normalt tidigare ca 20 m3. för tvätt av båtbottnarna. Klubben tillåter sedan
tidigare INTE s.k. mjuka biocidfärger. För övrigt har vår miljöpolicy följts av
medlemmarna någorlunda väl. BBS Har ingen egen ”miljöstation” varför
medlemmarna själva får ombesörja att miljöfarligt avfall kommer till Stockby
miljöstation. Klubben för samtidigt kontinuerliga samtal med Stadens miljöansvariga
både på tjänstemannanivå och via politikerna.

Hamnen:
Under säsongen 2016 genomförts 4 gånger avprickade klubbarbetskvällar/dagar. Det
genomförs bl.a. städning av hela hamn- området samt div övriga arbeten på bl.a.
bryggor och bommar. Vårt klubbhus genomgick en totalrenovering under 2016, nytt
yttertak, ny köks och toainredning samt helt nya golv och ommålning invändigt av
hela klubbhuset.

Ideella stöd:
Liksom tidigare år har BBS givit stöd till Skärgårdsstiftelsen med en halv sopmaja och
medlemskap. Vi stöder även Sjöräddningen genom ständigt medlemskap, även
sjöräddningens sparbössa finns i klubbhuset, tänk på den!

Seglarsektionen:
BreviksBS-segling är namnet på klubbens seglarsektion, bestående av 48 aktiva
båtar och leds av L.G. Karlsson.

Ungdomsverksamheten:
En del av vår ungdomsverksamhet administreras av Lidingö Jolleseglare, vilket
klubben aktivt lobbar för. De har under året genomfört ett antal seglarläger från
optimister till större jollar. Främst avsedda för ungdomar från Lidingö men andra är
också välkomna. (Tänk på Lidingö jolleseglare om Ni har någon ungdom som visar
intresse för att lära sig segla) BBS har dessutom ett nära samarbete med Lidingö
Breviks Sjöscoutkår genom att stödja dess ungdomsverksamhet och subventionera
en egen ”scoutbrygga” för kårens kölbåtar, jollar och följebåtar. Sjöscoutkåren
serverar årligen kaffe med tillbehör till medlemmarna vid sjö och torrsättningen.

Ekonomi:
Liksom tidigare år är styrelsens uppdrag att hålla nere kostnaderna så mycket som
möjligt, men att varje år försöka hålla lite höjd för akuta och oförutsedda utgifter.
Året var kostsamt för klubben med renovering av huset, inköp av ny båtbottentvätt,
samt ökade kostnader för den stora kranen, trots detta har styrelsen föreslagit för
kommande budgetår samma utdebitering till medlemmarna.
För övrigt hänvisas till årets balans och resultaträkning.
Trots denna relativt stora utgift är klubbens ekonomi god.

Styrelsen för Breviks båtsällskap BBS, den 2016-01-26
Kjell Johnsson
Ordf.

