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STYRELSEN
Styrelsen har utöver ett konstituerande möte efter det ordinarie årsmötet, som pga
Coronasituationen genomfördes utomhus den 21 juni, haft tre protokollförda möten under
2020.
Under året har en arbetsgrupp inom styrelsen arbetat fram ett förslag till nya stadgar för
båtklubben. För medlemmarna i Lövnäsviken respektive Bastuhamnen gäller i praktiken olika
regler för dispositionsrätter och tillgång till hamnplatser och detta förhållande bör
avspeglas i båtklubbens stadgar. Stadgeförslaget innebär att HBK fortsatt kommer vara
EN båtklubb. Styrelsen för HBK kommer att ha ansvaret för både Bastuhamnen och
Lövnäsviken. Förändringen innebär att vi anpassar stadgarna till hur de olika hamnarna
drivs och ekonomiskt hanteras.
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Styrelsens förslag till nya stadgar kommer att läggas fram för ett första beslut på det
ordinarie årsmötet 2021.
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En ny arbetsordning för styrelsen har tagits fram för att underlätta det fortsatta
styrelsearbetet för kommande styrelser i båtklubben. Styrelsen har även påbörjat
arbetet med en investeringsplan för hamnarna.
Styrelsen har beslutat att HBK även fortsättningsvis ska vara medlem i Svenska
båtunionen (SBU) via Mälarens båtförbund och har anmält 19 medlemmar med segelbåtar
och ruffade motorbåtar till SBU. Styrelsemedlemmar och medlemmar som tar upp sina
båtar med kran ska alltid vara anmälda till SBU. Denna lista på medlemmar att anmäla till
SBU kommer att revideras varje år efter årsmötet. Genom medlemskapet i SBU omfattas
klubben av SBU:s styrelseförsäkring.
En olycksfallsförsäkring har även tecknats med Länsförsäkringar från årsskiftet 2021.
Denna försäkring omfattar ett kollektiv om 25 ej namngivna medlemmar, dvs det antal
medlemmar som kan förväntas arbeta i hamnarna under en säsong.
Motivet för denna delade försäkringslösning är att det är det billigaste alternativet för
HBK att uppnå de försäkringar båtklubben har behov av, dvs styrelseförsäkring och en
olycksfallsförsäkring för medlemmar som arbetar i hamnarna.
Styrelsen har haft diskussioner med HSF om hur regelverket för uthyrning av båtplatser i
Bastuhamnen ska formuleras. Utifrån dessa diskussioner har styrelsen beslutat om
följande formulering som ska skrivas in i båtklubbens stadgar:
HBK har ensamt rätten att hyra ut lediga båtplatser för en säsong i taget. Hyrestagaren
måste äga en lagfaren del till fastighet på Herresta och därmed vara medlem i Herresta
Samfällighetsförening. Hyrestagaren har ensam fullt ansvar för gällande plikter gentemot
HBK, enligt klubbens stadgar och regler. Hyrestagaren kan upplåta platsen till honom
närstående eller vän, enligt rimlig bedömning. Hyrestagaren får inneha max 2 hyrda platser
och vidare uthyrning är förbjuden.
DISPOSITIONSRÄTTER OCH FÖRDELNING AV BÅTPLATSER
Styrelsen har under säsongen löpande uppdaterat planen över Bastuhamnen med samtliga
båtplatser och fastighetsnummer för de medlemmar som disponerar dessa båtplatser. Av
planen framgår vilka båtplatser som för närvarande inte utnyttjas samt vilka båtplatser
som hyrs ut. Planen över Bastuhamnen finns anslagen på klubbens hemsida och på
anslagstavlorna i Bastuhamnen.
MEDLEMMAR OCH BÅTPLATSER
Vid verksamhetsårets utgång hade totalt 149 värdebevis för dispositionsrätt till båtplats i
klubben utfärdats. I Bastuhamnen har 100 värdebevis utfärdats för standardplatser och
30 för annan plats. I Bastuhamnen har 42 medlemmar valt att bli vilande medlemmar. I
Lövnäsviken har 19 värdebevis utfärdats, samtliga för standardplatser. Samtliga
medlemmar i Lövnäsviken är aktiva medlemmar.
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Herresta båtklubb har 131 båtplatser och 5 gästplatser. I Bastuhamnen finns 112 platser
och 4 gästplatser, i Lövnäsviken 19 platser och en gästplats.
Av Bastuhamnens 112 platser är 100 standardplatser med bommar och 12 av typen annan
plats med egen akterförtöjning. Sex platser i Bastuhamnen var under säsongen uthyrda till
medlemmar utan dispositionsrätt. I Bastuhamnen finns för närvarande 24 båtplatser som
inte utnyttjas.
UTFÖRDA ARBETEN UNDER ÅRET
Under sommaren har all el har bytts på bryggorna i Bastuhamnen. Bastun har även säkrats
ner till 16 ampere. Under säsongen har fyra läckage på vattenledningen lagats.

SLUTORD
Vi tackar för det gångna båtåret!
Herresta i januari 2021.

Sune Nemlander

Ulf Holm

Ulrik Améen

Odd Torbiörnsson

Olle Johansson

Bo Lundborg

Stefan Holm

*Verksamhetsberättelsen omfattar, som alla föregående år, tiden från årsmöte till årsmöte.
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