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Kallelse till årsmöte för Envikens Båtklubb 

Lördagen 26 oktober 2019 kl. 10:00 i klubbhuset, hamnplanen. 

Därefter båtresa med Viking Line från Kapellskär ToR Mariehamn. 

Även Du som av någon anledning inte kan vara med på årsmötet är välkommen på resan om 
plats finns! Vi reser med m/s Rosella, 35 platser är bokade. Först till kvarn gäller......... 

Giltigt identitetsbevis skall medtagas på resan! 

Abonnerad buss avgår till Kapellskär kl. 13:15. Första stället att stiga på är 
Poolvägen/Enviksvägen, nästa stopp är Enviksvägen/Forsavägen, därefter Gryningsvägen, 
Ridvägen, utfarten Ringdansvägen samt Östanvindsvägen. 

Rosella avgår kl. 14:45 från Kapellskär till Mariehamn, åter Kapellskär 19:45, därefter 
återresa till Enviken, bussen stannar då på samma ställen som vid avresan.  

Kostnad 350 kr per person, som inkluderar buss- och båtresa med Bistro Buffét och öl & vin 
på återresan. 

Ring eller maila och anmäl er senast den 13 oktober. Vid anmälan skall för- och efternamn, 
födelsedatum samt nationalitet på deltagarna meddelas, samt telefonnummer till 
kontaktpersonen som gör anmälan. 

Betalning skall göras till bankgiro 5613-0941 eller swish till nummer 1236362388 uppge för 
vem/vilka betalningen gäller för. 

OBS att betalningen måste vara oss tillhanda senast 21 oktober 2019. 

 

Anmälan kan göras till: 

Lillemor Nordlund  0702 09 39 33 skarpluvan@msn.com 

Rolf Lund  0705 68 10 81 rolfgoranlund@gmail.com 
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Förslag till dagordning 
1. Mötets öppnande 

2. Val av mötesfunktionärer 

 Ordförande för mötet 

 Sekreterare för mötet 

 Två protokolljusterare tillika rösträknare 

3.  Fråga om kallelse skett i behörig ordning 

4. Fastställande av röstlängd 

5. Fastställande av dagordning 

6. Verksamhetsberättelse med bokslut 

7. Revisionsberättelse 

8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 

9. Motioner och propositioner 

10. Arvode till styrelse och revisor 

11. Fastställande av budget 

12. Fastställande av avgifter 

13. Val av styrelse 

 Sekreterare                                2 år 

 Hamnkapten                              1 år 

 2 suppleanter                             1 år 

 Val av revisor och suppleant    1 år 

 Val av valberedning                   1 år 

14. Övriga frågor 

15. Plats och tid för nästa årsmöte 

16. Mötets avslutning 
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Verksamhetsberättelse med bokslut för Envikens Båtklubb 
avseende verksamhetsåret 2018-09-01 - 2019-08-31 

Styrelsen 

Styrelsens sammansättning fram till årsmötet 2019 

Helena Brandell  ordförande  

Lillemor Nordlund kassör 

Rose-Marie Johansson  sekreterare 

Rolf Lund  hamnkapten tillika vice ordförande 

Denny Lindgren vice hamnkapten 

Gösta Johansson suppleant 

Joakim Sundeman suppleant 

Årsmötet genomfördes 27 oktober 2018 i klubbhuset. 
21 st röstberättigande.  
 

Styrelsen har under verksamhetsåret hållit 7 st protokollförda sammanträden varav det 
första var konstituerande 

Sammanfattning av genomförd verksamhet 

Ordföranden 

Året som gått har varit innehållsrikt. Klubbhuset har fått en ansiktlyftning med nymålade tak 
och väggar, nytt golv och utbytt kyl/frys samt mikrovågsugn. Våra duktiga hamnkaptener har 
gjort ett fantastiskt jobb! 

Belysning har bytts ut i hamnen och stolparna vid parkeringen är igång. Vid 100-bryggan 
upptäcktes rör vid ett antal båtplatser när vattenståndet var lågt i början på säsongen. De 
kommer att tas bort i höst när båtarna är upptagna på land. Rampen är i dåligt skick och 
kommer att bytas ut.  Vid uppläggningsplatsen har vi tagit ned träd som stod väl nära 
båtarna.  

Jag vill tacka styrelsen som har gjort ett fint arbete i god stämning. 

Hamnkommittén 
Hamnkommittén har under året bestått av hamnkapten Rolf Lund, vice hamnkapten Denny 
Lindgren samt kassör Lillemor Nordlund med benäget bistånd från Gösta Johansson. 

Sensommarfest 
I augusti hade vi sommarfest och firade samtidigt klubbens fyrtioårsjubileum, på grund av 
vädret avhölls festen på Enviksgården med svenska kräftor och ca 60 deltagare. Festen blev 
en stor succé med sång tal och uppsluppen stämning. 
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Information 
Flaskposten kom ut som vanligt under våren med information till alla medlemmar. 
Aktuell information för Envikens Båtklubb finns att hämta under vår nya hemsida 
envikensbatklubb.se.  

Klubbhuset/klubbmästare 
Klubbhusansvariga: Rolf Lund och Denny Lindgren 
Klubbmästare: Rolf Lund 
Klubbhuset har använts för styrelsemöten och vakthållning.  

 
Hamnkaptenerna  
Rolf Lund och Denny Lindgren 
Året som gått har som vanligt präglats av en god stämning, trevliga och tillmötesgående 
medlemmar vilket gjort jobbet med att hålla ordning och reda både lätt och roligt. Vi har, 
förmodligen på grund av en väl genomförd vaktorganisation, förskonats från stölder. Detta 
får vi vara mycket nöjda med då båt och motorstölder ökat markant enligt polisen. På 
förekommen anledning vill vi påpeka det viktiga med att använda rätt nycklar. Vi har under 
året tvingats att byta lås till en väldigt hög kostnad. Ett nytt bomlås kostar 4000kr. Vi har 
under året haft vissa problem med omärkta båtar och släp som ställt upp på ett felaktigt 
sätt, vi vill därför uppmana alla att vara noga med märkningen. Klubbhuset har under året 
fått en rejäl ansikslyftning.  Vi har lagt in nytt golv, målat väggar och tak, bytt lister samt köpt 
in ny kyl, frys och mikrovågsugn. Arbetet med den yttre belysningen har påbörjats och en ny 
strålkastare är i bruk, resterande arbete planeras att genonföras under hösten. Vassröjning 
inne i hamnen har utförts, tack till alla som hjälpte till. Ett antal y-bommar fästen mm har 
reparerats. Utmärkning av grund har skett vid gästbryggan. Röjning av uppläggningsplatsen 
har skett. Utöver detta har sedvanligt underhållsarbeta gjorts, gräsklippning slyröjning 
städning mm. 

Tänk på en sak, vaktar jag din båt så vaktar du min. 

Sekreterare 
Rose Marie Johansson 
Det gångna året har förflutit på ett utmärkt sätt. Sekreterararbetet har gått bra och de 
administrativa bestyren har löpt på enligt rutin. Styrelsens goda arbetsmoral och kamratliga 
stämning har bidragit till att harmoni varit ett genomgående ledord. Då jag nu lämnar 
sekreterarskapet efter 8 år ber jag att få tacka alla styrelsemedlemmar och medlemmar för 
det förtroende som jag haft och önskar tillträdande sekreterare lycka till med jobbet. 

Medlemsregistrering 
Lillemor Nordlund 

Under året har 6 st nya medlemmar tillkommit, 1 st har bytt ägare, 9 st har lämnat oss, 23 st 
säsongsmedlemmar har erhållit plats i år. Klubben bestod 2019-08-31 av 222 medlemmar. 

Båtplatsfördelning 
Lillemor Nordlund 
Klubben har 181 båtplatser, 172 har varit uthyrda varav 142 till medlemmar och 23 till 
säsongsmedlemmar. 
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Bevakningskommittén/bevakningspool 
Lillemor Nordlund och Rolf Lund 
Bevakningskommittén har lottat 21 st dubbelpass. 1 obevakad natt under verksamhetsåret.  

Ekonomi/försäkringar 
Lillemor Nordlund 
 

Likviditeten har ökat med 8778:- till 238 357:-, det egna kapitalet ökat med 7700:-.  

Genom medlemskap i Roslagens Båtförbund har klubben automatiskt en båtklubbsförsäkring 
i Svenska Sjö som ger ett bra grundskydd. Försäkringen är kompletterad med 
tilläggsförsäkring för klubbhuset samt en olycksfallsförsäkring som gäller alla registrerade 
medlemmar i SBU vid deltagandet vid klubbens aktiviter. Vid sjö- och torrsättning även för 
utomstående medhjälpare. 

 

Bokslut för verksamhetsår 2018-2019  
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Enviken 2019-09-13 

 

 

Helena Brandell  Lillemor Nordlund 

 

 

Rose-Marie Johansson  Denny Lindgren 

 

 

Rolf Lund 
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Proposition och motioner. 
 
Proposition från styrelsen 
Proposition från styrelsen angående Flaskposten. 

Styrelsen föreslår årsmötet att Flaskposten blir digitalt och tillgängligt på klubbens hemsida 
från år 2020. Medlem som önskar en pappersversion kan beställa en sådan. 

Motioner 

Motioner från Tina Dahl och Tomas Arenhammar 
Bergshamra 2019-07-30 
Till styrelsen 

En bakgrund till de motioner och förslag till förbättringar som följer nedan. 

Medlemmarna i Envikens båtklubb har olika behov, förväntningar och önskemål. 

Båtparken består av många olika båttyper, allt ifrån jollar som kanske nyttjas för fiske och 
korta utflykter, segelbåtar med begränsad masthöjd men inte köldjup samt motorbåtar av 
olika bredd/längd/övernattningsmöjligheter. Trenden har också visat sig att fler lite större 
motorbåtar köps och därmed ökar också vissa krav, behov och bekvämligheter. 

För oss fritids båtägare är det viktigt att hamnen och dess funktioner fungerar 
tillfredsställande och underlättar när vi sjösätter, upptagningen av båtar samt de miljökrav 
som ska uppfyllas i framtiden. 

Motion 1: Att en ny och säkrare ramp byggs så att det är tryggt att sätta i sina båtar. 

Motion 2: I samband med rampen bör det också muddras så att de järnrör som finns vid 
bryggan försvinner och att ALLA kan lägga i sina båtar vid bryggan utan störningar. Vid 
lågvatten får många båtar med djupgående kölar lägga i sina båtar vid andra bryggor. En 
osäkerhetsfaktor. Bergshamra varv har tänkt att muddra. Ett samarbete med dem vore en 
idé. 

Motion 3: Att el och vatten kommer ut på en brygga. Vi har kollat upp att stolparna kostar 
mellan 7-9000kr/styck=4 uttag på varje stolpe. Tanken är att ha 2-4 stolpar på en brygga. 
Elarbete ej inkluderat. Ett förslag är att man byter ut en brygga och införskaffar sig en 
stabilare brygga som är förinstallerad för dessa behov och där lite större båtar/tyngre båtar 
som har behov av el/vatten kan ligga. De kan då nyttja dessa stolpar givetvis grundat på att 
varje båtägare betalar för förbrukningen. Annars kan man också använda befintlig brygga. 

Förslag till åtgärder, förbättringar samt samarbete med andra närliggande båtklubbar. 

1. Att styrelsen ser över båtparken, hur och var båtarna ska ligga så att det blir en bra balans 
och fördelning på bryggorna. Idag ser särskilt 100 bryggan lite skev ut. 

2. Att styrelsen ser över Y-bommarnas kondition dvs att många av bommarna har endast 
metall och saknar plastöverdrag vilket gör att många båtar kan få rispor i skrovet. Vi har 
själva installerat egna förbättringar pga detta. 
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3. Att styrelsen ser över ett samarbete med andra båtklubbar att ha möjligheten att kunna 
dela” toalett tömning”, särskild station för detta ur miljösynpunkt. 

Har full förståelse att allt inte kan göras omgående men det vore bra med en 3-5 årsplan för 
att kunna följa de förbättringar och underhåll som planerats av styrelsen. 

  Med vänliga hälsningar Tina Dahl och Tomas Arenhammar 

Styrelsens yttrande samt förslag till stämmobeslut. 
 
Motion nummer 1.  
Styrelsen har behandlat inkommen motion och föreslår åtgärd enligt styrelsens yttrande över 
motion från Bengt Gådö, se nedan. 
 
Motion nummer 2.  
Styrelsen har granskat inkommen motion och hemställer om stämmans bifall för föreslagen 
åtgärd. 
 
Motion nummer 3: 
Styrelsen har granskat inkommen motion samt inhämtat kostnadsförslag. Med hänsyn till 
kostnaden hemställer styrelsen att stämman avslår motionen. Styrelsen vill dock utreda 
frågan vidare och hantera den i samband med framtagningen av klubbens långsiktplan. 
 
Svar på förslag till åtgärder. 
1. Styrelsen yrkar stämmans bifall för åtgärden. 
2. Styrelsen yrkar bifall för åtgärden med den reservationen att åtgärden genomförs i den 
takt som ekonomin medger. 
3. Styrelsen yrkar bifall för föreslagen åtgärd. 
 

Motion från Bengt Gårdö 

Hej, 

Trailerrampen är idag i bedrövligt skick och lämpar sig endast till hantering av mindre 
snurrebåtar.  

Det har vid flera tillfällen visat sig att rampen gör det ytterst chansartat att försöka hantera 
de mellanstora båtar som ett flertal medlemmar har. I värsta fall har kranbil behövt tillkallas 
för att lösa situationen. Det är både kostsamt och omständligt för den enskilde medlemmen 
men orsakar också frustration hos de som tvingas att vänta eller t o m vända för att sjösätta 
sin båt vid ett senare tillfälle. 

Det kan inte anses rimligt att klubben tillhandahåller sjösättnings och upptagningsmöjlighet 

med så låg tillgänglighet och servicegrad. 

Således hemställer jag att styrelsen bereder frågan så att årsmötet kan fatta ett positivt 

beslut så att en ny ramp kan realiseras under våren. 
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Med vänlig hälsning 

Bengt Gårdö, Östanvindsvägen 2 på  

Styrelsens yttrande samt förslag till stämmobeslut. 

Styrelsen har behandlat inkommen motion och finner att föreslagen åtgärd bör genomföras. 

Styrelsen har tagit in kostnadsförslag som landar på 156 000kr. Styrelsen hemställer mot 

bakgrund av detta stämmans bifall för att bygga en ny ramp. 

 

Styrelsens förslag på arvoden till förtroendevalde för 2019-2020 

Styrelsen  28 000:- att fördelas enligt styrelsens egna beslut 

  500:- per/deltagare och protokollfört styrelsemöte 

Medlemsrevisorn: 2000:- 

 

Förslag på avgifter 2019-2020 senaste betalning och påminnelseavgift 

Styrelsen föreslår avgifter 2019-2020 

Inträdesavgift  5000:- 
Medlemsavgift  300:- 
Båtplats vid brygga: 
Grundavgift 1,9m   600:- därefter ett pålägg på 100:-/dm bryggplats 
Exempel: 2,30m – 1,90m = 40dm 600+400kr=1000:- 
Andra båt Bryggplatsavgift + administrationsavgift på 100:- 
Båtplats sommartid på land samma avgift som för båtstorlek vid brygga. 
Vaktavgift:   750:-/pass, gäller vid ej utfört pass. 
  1500:-/pass vid ej anmäld frånvaro 

Senaste betalningsdag:  2020-03-31 vid sen betalning påminnelseavgift 50: 
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