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(OBS!! Blanketten skall fyllas i av samtliga
medlemmar, såväl aktiva som passiva, och
sedan skickas in på angiven adress.)
Medlemsblanketten finns även på ESFs hemsida
under föreningar, Envikens båtklubb.
Årets övervintrare?

Foto: Lillemor Nordlund

Kallelse till arbetsdag!
Lördagen den 20 mars 2010 kl. 10.00
för alla medlemmar vars efternamn börjar på R - T
Samling på hamnplan
Att göra: Bl a: Göra klart tillbyggnaden på klubbhuset • Fortsätta arbetet
med kajkantsförstärkningen framför klubbhuset • Bommar skall åtgärdas
Skräp skall eldas m.m.
Efter arbetet den traditionella ärtsoppan.
Väl mött!
Styrelsen

gori som kan hjälpa klubbens vidareutveckling.

Ordförande
har ordet:

Vi borde ha en blandning av en mängd olika
kunskaper bland medlemmarna med tanke på
att vi är mer är mer än 200 medlemmar i klubben. Kontakta gärna mig eller någon annan i
styrelsen om du känner att du kan bidraga med
just dina kunskaper.

Vintern har i år varit något utöver det vanliga.
I skrivande stund ligger vattennivån i Bergshamarviken otroligt lågt och vi får hoppas att
våra brygganläggningar står sig, när islossningen väl inträffar.

Ett annat ämne som kan beröra oss är

Toalettavfall från våra båtar.

Under det gångna verksamhetsåret har vi tagit
tag i en del av de utmaningar jag talade om
förra året såsom:

Regeringen har gett uppdrag åt
Transportstyrelsen att, i samråd med
Naturvårdsverket och Sjöfartsverket, föreslå
regler för införandet av ett förbud mot utsläpp
av toalettavfall från fritidsbåtar.

• Parkeringsytorna har både förbättrats och
utökats vid hamnplan
• Nya bommar till den yttre delen av 100 bryggan har monterats samt att ett antal bomflottörer har bytts ut

Regeringen skall ta ställning till detta förslag
under våren 2010 och om detta förslag bifalles
skall vi inom 2 år ha genomfört åtgärderna.

• Nytt förrådsbygge har startat där vi kan
montera i en mulltoa för att få en bättre toalettstandard i klubben

Konsekvenserna för Envikens Båtklubb blir då
att investera i någon form av slamtömningsutrustning samt organisera tömning av denna om
vi inte har kommunalt VA installerat till dess.

• Förstärkning av strandlinjen utanför klubbhuset har på börjats

Båtägaren som har en fast toalett måste då
bygga om den, så att septitank är installerad
och ingen tömningsslang får mynna ut i havet
utan endast ske med anslutning till land.

• Nytt tak för kärror och båtvagn har byggts
• Förberedelser för belysning samt belysningsstolpar har införskaffats
• Utökande av vinteruppläggningsplatser

Läs mer om detta på:
http://www.transportstyrelsen.se/sv/Sjofart/
Fritidsbatar/Batlivets-miljofragor/
Toalettavfall-fran-fritidsbat/

• Sedvanlig trädfällning runt anläggningen
Förra säsongen verkade det som att det mesta
har fungerat väl med vakthållning och att båtstölderna har lyst med sin frånvaro. Hoppas att
vi skall kunna få en lugn sommar på denna
front i år också.

Vi avvakter utfallet i denna fråga innan vi planerar vidare och vad konsekvenserna blir för
oss.

Arbetsdagarna planeras för fullt och vi hoppas
att alla kallade ställer upp mangrant i år också,
då allt vi gör är för oss alla i klubben.

Önskar till sist en härlig båtsommar 2010
Björn Zandin, ordförande.

En viktig funktion i klubben är hamnkommitén
där medlemmarna i den nuvarande kommitén
är i stora delar samma som i styrelsen, vilket
kanske inte är helt optimalt.

Tänk på brandrisken!
Ni som grillar vid hamnplan:
Se till att grillen/engångsgrillen
är riktigt släckt när ni avslutat grillningen!

Jag skulle gärna se en ”föryngring” i kommitén
med nya krafter och som vill vara med och
påverka, utforma vår anläggning för framtiden.

Ta med allt skräp och eventuell engångsgrill
med er hem för allas trevnad och säkerhet!

Det behövs adderas till en variation av både
yrkeskunskaper och erfarenheter inom områden
från El, VVS, Byggnads och annan yrkeskate-
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Kassörskan har
ordet:

Hamnkaptenerna
har ordet:

Fakturan på medlemsavgifterna sändes ut till
medlemmarna i början av februari månad, de
flesta har betalt in sin medlemsavgift när detta
skickas ut.

Klubbhuset:

Vi vill att alla medlemmar,som inte skickat
in vår nya medlemsblankett för en uppdatering av medlems-registret gör det omgående, behövs för registret hos SBU.

Förtöjningar:

Håll rent i klubbhuset efter varje vaktpass!
Gymmet i klubbhuset är till för alla medlemmar. Det finns också en förslagslåda i i huset.
Förtöjningar av båtar måste ske med fjädrar
eller gummistroppar. Förtöjning av båtarna
kommer att kontrolleras av hamnkaptenerna.
Stämmer ej förtöjningen kommer det att meddelas till båtägaren.

Viktigt också att alla boende på samma adress
tas med, då dessa också skall läggas in i registret
för att försäkringen skall gälla.
Vid planering av nytt båtköp/byte, vill vi få in
blanketten i god tid innan den 31 mars 2010

Mastkran:
Mastkran är endast till för av- och påmastning
av segelbåtar. OBS maxbelastningen.

Vaktlistan tas in i slutet på mars och lottning
kommer att ske under april månad, och i slutet
på månaden kommer den att läggas i klubbhuset.
Du som blivit inlottad måste själv kolla när Du
skall sitta din vakt.
Du som anmält e-mail adress kommer att få en
påminnelse från SBU när Du skall sitta vakt.

Gästbryggan:
Båtar vid gästbryggan måste ha en adresslapp
var ägaren befinner sig med mobilnummer.
Tankning av större båtar bör ske vid gästbryggan.

Parkeringen:
Följ parkerinsanvisningarna enligt skyltarna.
Handikappsparkering finns brevid gästbryggan.

Sekreteraren har
ordet:

OBS! Handikapps-/parkeringstillståndet måste
sitta tydligt på framrutan!

Jollarna:

Här kommer Flaskposten för 2010. Här hittar
ni det mesta av den information som behövs.

Jollarna ska placeras på en annan plats. Vi kommer att meddela det senare. Låt jollarna ligga
kvar så länge.

Ni kan även gå in på Envikens samfällighets
hemsida: www.enviken.net och under
“Föreningar” hitta: årsmötesprotokoll, information om båtklubben, medlemsblankett, styrelselista, hamnordning, anläggningar/ordningsföreskrifter/regler och stadgar för EBK.

Vinteruppläggningsplatsen:
Det vore bra om båtarna på vinteruppläggningsplan kunde flyttas från plan, så att en uppsnyggning av vinteruppläggningsplan kan
utföras under en planerad arbetsdag.

Glöm inte att titta på klubbens anslagstavla, där
nytillkommen och aktuell information finns.

Kommande arbeten:
Resa och sätta fast två belysningsstolpar efter
vägen upp till vinteruppläggningplatsen av
båtar. Stolparna finns redan att arbeta med. I
samband med nedgrävning av elkabeln till stolparna, skall en sjövattenledning läggas ned i
samma ränna som elkabeln. Sjövattenledningen
skall användas vid renspolning av båtarna, detta
för att spara på dricksvattnet. Bryggunderhåll
skall göras.

Vid stöld eller åverkan
inom hamnområdet
Informera omgående någon av hamnkaptenerna
eller annan styrelsemedlem!
Skriv även in händelsen i vaktloggboken
med tid för upptäckt.
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Parkerings- och uppläggningsplats
För båtuppläggning fr o m 1 september gäller:
Vintertid (1 september- 31 maj) används parkeringsplatsen/uppläggningsplatsen till
båtuppläggning enligt nedanstående vinteruppläggningsplan. Bommarna är då låsta.
Båtarna ska vara märkta med ägarens medlemsnummer synligt utifrån.
Sjösättning av båt, ihopsamling och uppläggning av pallvirke samt städning av använd
plats skall vara avslutad senast den 31 maj.
Pallvirket kan förvaras utmed diket längst högra sidan av området sett från vägen.
Efter denna tidpunkt och fram till den 1 september får båtar ej vara upplagda
annat än efter av klubben beviljad dispens.
Dessa båtar ska då flyttas längst bort på områdets högra sida.

För bilparkering från och med 1 juni gäller:
Dygnsparkering ska ske på parkeringsplatsen/uppläggningsplatsen. Bommarna är då ej låsta.
I rutinen för vakthållning ingår rondering av platsen. Dagsparkering kan däremot ske
på hamnplan. Parkera på övre delen av hamnplan, nedanför skogskanten.
OBS! 30 minuters kortidsparkering närmast bryggorna!
Blockera inte bryggorna, rampen och eller stigen till 300-bryggan.

Släpjollar:
De jollar som ligger vid rampens högra sida SKALL VARA LÅSTA!!!
Detta för att förhindra att jollarna används i samband med stöld i övriga båtar.

Dike

Dike
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Båtar mellan
6-8 m längd

Båtar mellan
6-8 m längd

El &
vatten

Båtar mellan
6-7 m längd

Båtar upp
till 6 m längd

Båtar mellan
8-10 m längd

Långtidsparkering
för bil, sommartid
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vatten

Bom

Väg till båthamnen
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Dike

Envikens Båtklubbs styrelselista 2009 - 2010
Reviderad 2010-02-28

Ordförande
Björn Zandin
Lerviksvägen 16
184 63 Åkersberga

Adress, landet:

Telefon, bostad:

Galoppbacken 11
760 10 Bergshamra

Telefon, landet:

E-post: bjorn_zandin@hotmail.com

Andra uppdrag: Hamnkommittén , bevakningskommittén

Kassör
Lillemor Nordlund
Ridvägen 14
760 10 Bergshamra

Telefon, landet:

Adress, landet:

Telefon, bostad:

– –

Telefon, landet:
Mobil:

Mobil:

0176-26 07 14
––
0707-56 30 28

E-post:

erik.sjosala@telia.com

Telefon, bostad:

––

Telefon, landet:

Adress, landet:

0176-26 08 06
––
0708- 45 45 72

E-post: rlindstrom707@gmail.com

Adress, landet:

Telefon, bostad:

––

Telefon, landet:
Mobil:

Andra uppdrag: Hamnkommittén, klubbmästare,

Suppleant
Gösta Johansson
Vallvägen 4
747 30 Alunda

skarpluvan@msn.com

– –

Andra uppdrag: Hamnkommittén, bevakningskommittén, båtplatsfördelning,
bevakningspool, klubbhusansvarig

Vice hamnkapten
Hans Gustavsson
Galoppbacken 8
760 10 Bergshamra

E-post:

Telefon, bostad:

Andra uppdrag: Information, Flaskposten och webb, miljöansvar

Hamnkapten
Erik Andersson
Sjösalasvängen 9
760 10 Bergshamra

Mobil:

0176-26 08 27
––
070-209 39 33

Adress, landet:

Andra uppdrag: Vice ordf., bevakningskommittén, båtplatsfördelning,
bevakningspool, medlemsregister o. nyckelhantering

Sekreterare
Roy Lindström
Skymningsstigen 2
760 10 Bergshamra

Mobil:

08-540 255 54
-073-504 60 00

070-568 78 30

E-post: hasse1gustavsson@hotmail.com

Adress, landet:

Telefon, bostad:

Skymningsstigen 4
760 10 Bergshamra

Telefon, landet:
Mobil:

0174-65 155
––
0708-44 33 53

Andra uppdrag: Hamnkommittén, mljöansvar, klubbhusansvarig, klubbmästare

Suppleant
Per-Ove Karlsson
Färgargårdstorget 74 2tr
116 43 Stockholm

Adress, landet:

Telefon, bostad:

Honungsvägen 5
760 10 Bergshamra

Telefon, landet:
Mobil:

08-642 57 68
––
070-424 16 68

E-post: karlsson.per-ove@spray.se

Andra uppdrag:
5

Regler och rutiner för båtsäsongen 2010
Nya medlemmar
Medlemskap kan endast erhållas av ägare/delägare av fastighet tillhörande Envikens samfällighet i Norrtälje
kommun. Vid fastighetsbyte inom området kan medlemskapet överföras på den nya fastigheten. Även andra
personer kan säsongsvis erhålla båtplats/säsongsmedlemskap om ledig båtplats finns. För närvarande finns
vissa möjligheter till säsongsplats. Medlemskap berättigar i sig inte till båtplats.
Medlemskategorier:
Enskilt medlemskap, aktivt med båtplats
Enskilt medlemskap, passivt utan båtplats
Familjemedlemskap, aktivt eller passivt, hela familjen som bor på samma adress kan ingå. Alla som registreras omfattas av klubbens olycksfallsförsäkring. En röst vid föreningsmöte.
Säsongsmedlemskap, ej medlem i ESF
Ansökan
Ansökan om medlemskap ska ske skriftligt, på blankett som tillhandahålls av styrelsen.
Insändes till: Envikens Båtklubb, Föreningslådan 760 10 Bergshamra.
Avgifter och senaste betalningsdag 2010
Inträdesavgift
5 000:Medlemsavgift
300:Båtplats vid brygga:
Bryggplats 1.90 m
Bryggplats 2.30 m
Bryggplats 2.60 m
Bryggplats 3.00 m
Bryggplats 3.55 m
Bryggplats 3.55 m +

600:800:900:1.000:1.400:2.000:-

2:a båt

bryggplatsavgift + 100:-

Säsongsmedlem:

Dubbel bryggplatsavgift

Båtplats på land sommartid:
Samma avgift som för båtstorlek vid brygga.
Vaktavgift:

500:-/ pass, gäller vid ej utfört pass, pr pass och person vid anmälan till bevakningspoolen.
750:-/ pass, vid ej anmäld frånvaro, pr pass och person

Senaste betalningsdag 2010-02-28.
Vid sen betalning påminnelseavgift 50:Båtplats på uppläggningsområdet sommartid:
Mellan den 1/6 -31/8 är avgiften samma som för motsvarande båtplats vid brygga.
Årets båtplatsfördelning
Årets båtplatser fördelas i turordning som motsvaras av ansökningsdag för båtplats. Passiv medlem har dock
förtur före ny medlem fram till 31 mars. Fördelningen av båtplatser sker efter den 1 mars varje år. Medlem
som föregående säsong haft båtplats garanteras samma båtplats för båt av motsvarande storlek, eller annan
plats efter överenskommelse mellan hamnkapten och medlemmen. Förutsättningen är attt beslutade avgifter
erlagts senast den 28 februari. Passiv medlem som önskar båtplats insänder anmälan som för ny medlem.
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Bevakning av hamnområdet
Den som någon gång under året har eller har haft tillgång till båtplats vid brygga eller på uppläggningsplatsen på land omfattas av bevakning av klubbområdet. Säsongsmedlem räknas som medlem
och har samma skyldigheter. Det är även önskvärt att medlem utan båtplats deltar.
För varje sådan båtplats ansvarar du för genomförandet av en vaktkväll som omfattar två deltagare.
Efter en livlig diskussion beslutade årsmötet 2006 att det inte ska finnas någon begränsning på
antal vaktkvällar per medlemskap.
En vaktkväll omfattar 2 deltagare
Exempel:
1 båtplats vid brygga
2 båtplatser vid brygga
1 båtplats på land
1 båtplats vid brygga och 1 båtplats på land
2 båtplatser vid brygga och 1 båtplats på land

= 1 vaktkväll
= 2 vaktkvällar
= 1 vaktkväll
= 2 vaktkvällar
= 3 vaktkvällar

Har du t.ex. ansvar för 2 vaktkvällar noterar du således i teckningslistan 2 deltagare för 2 vaktkvällar. Alternativt kan du notera 1 deltagare på 4 vaktkvällar.
OBS! För ej utförd vaktkväll debiteras ansvarig medlem 500 kr per utebliven deltagare alt.
750:-/ pass, vid ej anmäld frånvaro. Medlem utan båtplats deltar i bevakningen frivilligt.
Bevakningen omfattar tiden från onsdagen den 2 maj till måndagen den 22 oktober och börjar
normalt kring 21.00 på kvällen till omkring 06.00 på morgonen. För att oönskade besökare inte ska
uppfatta tidsschemat är det bra om bevakningen kan börja lite tidigare och avslutas något senare.
Teckningslista för vaktkväll
Finns som tidigare i klubbhuset från den 1 januari. Där kan du bland lediga vaktkvällar boka önskad vaktkväll/ar genom att notera medlemsnummer, namn och telefon. Ditt medlemsnummer
finns på avin för årets avgifter och i bevakningspärmen. Det ska vara två deltagare varje vaktkväll
och minimiålder för deltagande är 18 år.
Teckningslistan dras in den 30 mars. De som då inte tecknat sig kommer av bevakningskommittén
att lottas bland lediga vaktkvällar. Teckningslistan finns åter i klubbhuset senast den 30 april.
Samtidigt meddelas per brev medlem som blivit tilldelad vaktkväll(ar) av bevakningskommittén.
Kan inte bokad eller tilldelad vaktpass utföras är det medlemmens skyldighet att själv ordna med
ersättare eller byta med någon medlem.
Det finns en bevakningspool dit kan du vända dig om du absolut inte kan utföra din vaktkväll och
inte själv kan ordna ersättare. Ersättning för detta sköter parterna själva. Ansvariga för poolen är
Erik Andersson och Lillemor Nordlund.
Börja vaktkvällen med att gå igenom bevakningspärmen som finns i klubbhuset. Kaffe och te finns
på klubbens bekostnad och till självkostnadspris lite att värma i mikron. Klubbhuset är bl.a. utrustat
med TV, video, DVD och radio.
Om din partner inte kommer ska du försöka nå denne för att ta reda på om någon tänker komma,
om inte kontakta bevakningspoolen. Har ingen kommit eller hört av sig inom en timme ska vaktkvällen avbrytas. Notera i loggboken när och varför. Av säkerhetsskäl får du inte genomföra en
vaktkväll ensam.
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Anläggningar, ordningsföreskrifter och regler
Godkända av årsmötet 2004, reviderade 2006
Allmänt
Det är medlems skyldighet att bidra till den allmänna trevnaden och ordningen och med spontana
insatser när behov finns. Alla som besöker klubben är skyldiga att rätta sig efter klubbens ordningsföreskrifter samt anvisningar som lämnas av hamnfunktionär.
Medverka till den allmänna trevnaden. Skräpa inte ned vare sig ute eller i klubbhus eller andra
utrymmen samt plocka upp skräp och håll snyggt inom hamnområdet. Klubben har ingen sophämtning i hamnen. Alla tar själva med sig sina sopor, avfall, gamla batterier, spilloljor och dylikt
från hamnområdet. Hjälp till att hålla snyggt i hamnen.
Fiske och fiskrensning hör inte hemma i en båthamn och är absolut förbjudet inom hela klubbområdet. Hundar skall alltid hållas kopplade.
Klubben har ombud för Svenska Sjö, Båtorganisationernas egen båtförsäkring och besiktningsman
för säkerhetsbesiktning av båtar.
Bevakning av hamnområdet
Hamnområdet är under båtsäsongen bevakat. Medlem som någon gång under året har eller har
haft tillgång till båtplats vid brygga eller på uppläggningsplats på land omfattas av bevakningen.
Säsongsmedlem räknas som medlem och har samma skyldigheter. Det är önskvärt att även medlem
utan båtplats deltar.
För att motverka stölder och åverkan uppmanas medlemmarna även att stöldsäkra båtar och motorer så bra som möjligt, ta hem stöldbegärliga saker och var noga med att låsa grindar, bommar, dörrar och hänglås. Sommartid är bommarna olåsta på uppläggningsområdet.
Medlem uppmanas att inte släppa in obehöriga.
Medlemskap
Medlemskap kan endast tilldelas ägare/delägare av fastighet tillhörande Envikens samfällighetsförening i Norrtälje kommun. Även annan person kan säsongsvis tilldelas båtplats/säsongsmedlemskap
om ledig båtplats finns. Medlemskap berättigar i sig inte till båtplats.
Ansökan om medlemskap ska ske skriftligt, på blankett som tillhandahålls av styrelsen.
Insänds till: Envikens Båtklubb, Föreningslådan 760 10 Bergshamra.
1)

Medlemskategorier och avgifter:
Enskilt medlemskap, aktivt med båtplats

2)

Enskilt medlemskap, passivt utan båtplats

3)

Familjemedlemskap, aktivt eller passivt. Alla i familjen som bor på samma adress kan ingå. De
som registreras i klubben omfattas av klubbens olycksfallsförsäkring. En medlemsavgift och en
röst vid föreningsmöte gäller.

4)

Säsongsmedlemskap, gäller inte för medlem i Envikens samfällighetsförening. Gäller för
säsongen och utan garanti för nästa säsong. Säsongsmedlem har vid föreningsmöte närvaro
och yttranderätt men ingen rösträtt. I övrigt samma rättigheter och skyldigheter som för ordinarie medlem. Säsongsmedlem betalar dubbel båtplatsavgift, medlemsavgiften ingår.

5)

Avgifter och senaste betalningsdag fastställs på årsmöte eller extra föreningsmöte.

Hamnen
Farten inom hela hamnområdet ska nedbringas så att andra båtar inte orsakas skada eller andra olägenheter. Högsta tillåtna fart i hamnen är 3 knop.
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Hamnen har ca 186 båtplatser alla med bomförtöjning.
Strandremsan inom hamnområdet får inte användas som förtöjningsplats
Gästbryggans inre sida är reserverad för på och avlastning samt båtservice. Tillåten liggtid är högst
2 timmar. Yttre sidan får disponeras av gästande båt till boende inom stugområdet. Tillåten liggtid
är högst två dygn. Gästande båt till medlem i klubben har även rätt att på medlemmens ansvar förtöja på av hamnfunktionär anvisad plats.
Mastkran och tappkran för dricksvatten finns längst ut på gästbryggan.
Vindsurfing och vattenskidåkning är förbjudet inom hamnen. Dock får vindsurfare starta från gästbryggans yttre sida.
Bryggorna
Tillträde till bryggorna har medlem och dennes familj och personer i deras sällskap. Klubben har
inga medlemskort men man bör kunna identifiera sig med ex legitimation eller klubbnyckel.
Grindar till bryggorna och bommar ska hållas stängda och låsta.
Alla båtar som ligger inom hamnområdet ska vara ansvarsförsäkrade
Trailerramp
Vid gästbryggan finns en ramp för sjösättning och upptagning av medlemmarnas båtar.
Transporttrailer
Båttrailer avsedd för båtar upp till 7 meter och högst 1400 kg finns vid vändplanen vid hamnplan,
sätt upp dig i bokningsboken som ligger i skåpet vid anslagstavlan. Max 2 timmars lån.
Medlem har rätt att använda trailern för sjösättning och upptagning av egen båt. Trailern skall
omgående efter användandet återställas. Tvätt och täckning av båten ska göras efteråt.
Mastkärra
För transport av master mellan mastkran och mastställningen. Finns vid maststället på uppläggningsområdet.
Handtrailer/dragkärra
En liten handtrailer för jollar och en dragkärra (max 60 kg) för transport inom klubbområdet, finns
i nätförrådet.
Dragkärran får inte användas för transport av nedsmutsande produkter som kan förorsaka skador
på nästa båtägares transport av t.ex. dynor, kapell mm. Skall efter användandet omgående återställas.
Bensindriven länspump finns i miljöcontainern (klubbnyckeln passar).
Elkraftuttag inom klubbområdet
Enfas eluttag, 230V 10A, finns på klubbhusets sjösida, stolpbelysningarna samt i två elskåp på uppläggningsområdet. Uttagen är avsedda för anslutning av handverktyg. Alla eluttag är försedda med
tvåtimmarstimer samt jordfelsbrytare med återställning placerad i klubbhuset, utom när det gäller
timers vid vinterupplägningsplatsen, då är de placerade vid respektive timers.
Det är inte tillåtet att ansluta värmeelement eller andra energislukande apparater.
Dricksvatten
Vattnet är påslaget under båtsäsongen, som regel från den 1 maj till slutet av oktober. På gästbryggan finns en tappkran med slang för påfyllning i båt och på uppläggningsområdet finns två tappkranar. Användaren håller med egen krannyckel.
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Klubbhuset
Klubbhuset, som vi har stor glädje av, är en förutsättning för en ordnad och säker vakthållning och
en naturlig lokal för föreningsmöten och andra klubbarrangemang. I närheten av klubbhuset finns
en toalett avsedd för nattvakterna.
Klubbnyckel
Klubbnyckeln passar till klubbhuset, grindar, bommarnas hänglås, båttrailern och sommartid till
nätförrådet. Nyckel till toaletten finns i klubbhuset.
Klubbnyckel utlämnas av kassör eller hamnfunktionär mot erläggande av depositionsavgift. Högst
två nycklar per medlemskap.
Medlem som utträder ur klubben ska samtidigt återlämna samtliga nycklar, erlagd depositionsavgift
återlämnas samtidigt.
Båtplats vid brygga
Båtar får förtöjas endast på av hamnfunktionär tilldelad plats och enligt klubbens ordningsregler.
Alla båtar ska vid akterförtöjningen använda dämpande gummifjädrar eller liknande.
Rekommendationer i broschyren ”Förtöjning av fritidsbåtar” bör följas. Broschyren finns i
klubbhuset.
Båtplats på land
Uppläggningsområdet till höger om Hamnvägen
Vintertid (1 september - 31 maj) är området avsett för uppläggning av medlemmars båtar.
Uppläggning kan ske på av hamnfunktionär i förväg anvisad plats. Båtarna ska vara märkta med
ägarens medlemsnummer synligt utifrån. Sjösättning av båt, ihopsamling och upplägg av pallvirke
samt städning av använd plats skall således vara avslutad senast den 31 maj. Vintertid är bommarna
låsta.
Sommartid (1juni – 31 augusti) är området avsett för bilparkering och uppläggning av båtar.
Uppläggning av båt får endast ske på av hamnfunktionär i förväg anvisad plats och betalning av
beslutad avgift. Sommartid är bommarna inte låsta. Rondering av området ingår i bevakningen.
Uppläggningsplatsen till höger om trailerrampen är endast avsedd för släpjollar.
Jollen ska vara fastlåst för att förhindra att den används för att komma förbi grindarna och märkt
med ägarens medlemsnummer synligt utifrån.
Båtplatsfördelning
Ansökan om båtplats ska ske skriftligt till styrelsen. Den nya medlemsblanketten finns i klubbhuset.
Medlem som föregående säsong haft båtplats garanteras samma båtplats för båt av motsvarande
storlek, eller annan plats efter överenskommelse mellan hamnfunktionär och medlemmen.
Förutsatt att beslutade avgifter betalats i tid.
Fördelningen av båtplatser sker efter den 1 mars varje år.
Båtplatser fördelas i turordning som motsvaras av ansökningsdag för båtplats. Passiv medlem har
dock förtur före ny medlem fram till 31 mars.
Lista över båtplatsfördelningen och kölista anslås senast den 20 april i klubbhuset.
Medlemmar som ansökt om båtplats men inte kunnat tilldelas någon ordinarie båtplats placeras i
en kölista, likaledes efter samma turordning. Kölista uppsätts vid listan för båtplatsfördelningen i
klubbhuset.
Om ordinarie båtplats inte går att ordna ska ansvarig för båtplatsfördelning försöka att ”tillfälligt
låna ut” en redan tilldelad plats som inte används.
Ersättning gör parterna själva upp om. Den som lånar ut sin plats är garanterad att efteråt återfå
samma plats.
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Endast en båtplats per medlem/fastighet är tillåtet.
Om utrymme i hamnen medger kan dock medlem efter ansökan få disponera ytterligare en (1)
plats. Den platsen fördelas efter den 1 april när behovet av ordinarie bryggplatser för säsongen är
tillgodosett. Sådan plats gäller endast säsongen ut och utan garanti för nästkommande säsong.
Båtplats får inte disponeras för annan båt än den som båtägaren skriftligt anmält.
Vid önskemål om annan båtplats eller vid byte av båt görs anmälan till hamnfunktionär. Båtplats får
ej överlåtas, lånas eller hyras ut i andra hand av den medlem som tilldelats platsen.
Andrahandsupplåtelse är således normalt inte tillåtet. Hamnfunktionär kan efter ansökan tillåta
kortare andrahandsupplåtelse (några veckor).
Parkeringsplatser
Korttidsparkering, ca 30 minuter, är tillåten närmast bryggorna för i och urlastning av båten.
Dagsparkering är tillåten på övriga delen av hamnplanen. Parkera i övre delen av hamnplanen
nedanför skogskanten. Handikappsparkering kommer att finnas mellan 100-bryggan och gästbryggan. Ett väl synligt handikappstillstånd erfodras!
OBS! blockera inte bryggorna, rampen eller stigen till 300-bryggan
Dygnsparkering under sommartid (1 juni – 31 augusti) ska ske på uppläggningsområdet till höger
om Hamnvägen. Bommarna är då inte låsta och i rutinen för vakthållning ingår rondering av området.
Styrelsen

Vinterbild från klubbhusets veranda

Foto: Lillemor Nordlund
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27 medlemmar enligt röstlängd.

Mötet öppnades av klubbordförande Björn Zandin som hälsade alla välkomna.

Närvarande:

Öppnande:

Val av mötesfunktionärer:
Beslut: Nedanstående valdes av årsmötet till mötesfunktionärer:
Thomas Johansson mötesordförande
Roy Lindström
mötessekreterare
Helen Svensson
rösträknare och justeringsman
Leif Sandell
rösträknare och justeringsman

Fråga om kallelsen skett i behörig ordning:
Kallelsen postades den 8 oktober.

1.

2.

3.

Fastställande av röstlängd:
Klubbkassören Lillemor Nordlund rapporterade att hon har prickat av 27 st
närvarande röstberättigade.
Beslut: Årsmötet godkände röstlängden.

Fastställande av dagordning:
Förslag till dagordning finns på första sidan i kallelsen.
Beslut: Föreliggande förslag till dagordning godkändes.

Verksamhetsberättelsen med bokslut:
Mötesordförande hänvisade till att verksamhetsberättelsen, balansrapporten och resultatrapporten fanns med i kallelsen, och lämnade ordet fritt till
årsmötet för frågor. Då inga frågor fanns gick årsmötet till beslut.
Beslut: Verksamhetsberättelsen med bokslut godkändes av årsmötet.

Revisionsberättelse:
Revisionsberättelsen lästes upp av revisorsuppleanten Lena Karlsson, där
revisorn Folke Lundberg förordade årsmötet:
• att resultaträkningen och balansräkningen fastställs.
• att vinsten på 15 470:32 överföres till underhålls- och förnyelsefonden.
• att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen
omfattar.
Beslut: Årsmötet fastställde resultat och balansräkningen
Årsmötet godkände att vinsten på 15 470:32 överfördes till underhålls- och
förnyelsefonden.

4.

5.

6.

7.

Beslut: Årsmötet befanns vara stadgeenligt utlyst.

EBKs klubbhus, hamnplan.

Plats:

Årsmöte för Envikens Båtklubb lördagen den 24/10 2009 kl 11.00

sid 1 (4)

2009-10-24

Årsmötesprotokoll 2008-2009

11.

10.

9.

8.

Fastställande av budget för 2009-2010:
Mötesordförande lämnade ordet fritt till årsmötet för frågor om budgeten.
En medlem frågade om hur upphandlingen gått till när det gäller tillbyggnaden på klubbhuset av en bod/förråd som var upptagen i budgeten med
75 000:-.
Styrelseordförande och kassören besvarade frågan med att det var beräknade materialkostnader för hela tillbyggnaden. Arbete utförs av styrelsemedlemmar och deltagare på arbetsdagen. Vidare ställdes det fråga om det
kommande kommunala Va, och hur det kommer att beröra båtklubben.
Björn Zandin svarade att det vet vi inte ännu, men vi försöker förbereda
oss för det, och eventuellt olika alternativ.
Medlemmen förklarade sig vara nöjd med svaren.

Arvoden till förtroendevalda:
Styrelsen förslag till arvoden.
Styrelsen 28.000:- att fördelas enligt styrelsens egna beslut, samt 400:- per
deltagande styrelsemedlem och protokollfört styrelsemöte.
Revisorarvode 2.000:-.
Beslut: Årsmötet godkände de föreslagna arvodena till styrelsen och revisorn.

Beslut: Årsmötet godkände styrelsens proposition om höjning av styrelsearvodet
med 7 000:-, och mötesarvodet med 100:-.

Proposition från styrelsen:
Styrelsen föreslår en höjning av arvoden till förtroendevalda i styrelsen
med 7 000:- till 28 000, att fördela enligt styrelsen egna beslut.
Vidare att höja mötesarvodet med 100:- till 400:- pr/deltagare och protokollfört styrelsemöte. Mötesordförande lämnade ordet fritt till årsmötet.
En medlem frågade hur styrelsen tänkt när det gäller den föreslagna höjningen.
Styrelseordförande Björn Zandin svarade att den sista höjningen av styrelsearvoden var år 2000, förutom än liten höjning med 1 000:- år 2004.
Medlemmen yrkade då på avslag på propositionen, och ställde istället ett
motföreslag med en höjning på 3 000:- i styrelsearvode, och en höjning av
mötesarvodet med 50:- pr/deltagare och protokollfört styrelsemöte. Vidare
föreslog medlemmen en höjning av revisorsarvodet med 500:-.
En kort diskussion följde på detta, där en annan medlem ansåg att styrelsens förslag på höjning var skälig med tanke på det arbete som lades ner
av styrelsen.
Lena Karlsson räknade på den av styrelsens föreslagna höjning, och kom
fram till att den borde ha varit något högre, och yrkade därför på bifall till
styrelsens proposition.
Efter detta tog diskussionen slut, och mötesordförande ställde frågan om
årsmötet skall bifalla styrelsens proposition.
Årsmötet biföll styrelsens proposition.
Mötesordförande ställde frågan om årsmötet skall bifalla motförslaget.
Årsmötet avslog motförslaget.

Beslut: Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen:
Mötesordförande frågade om årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för
den tid som årsredovisningen omfattar.

sid 2 (4)
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15.

14.

13.

12.

Årsmötet valde ovanstående enligt valberedningens förslag.

Val av valberedning:
Valberedningen avstod från att lägga förslag, årsmötet föreslog omval av
sittande valberedning:

Beslut:

Val av revisor och suppleant
Nedanstående föreslår valberedningen till revisor och suppleant.
Revisor:
Folke Lundberg
omval 1 år
Revisorsuppleant: Lena Karlsson
omval 1 år

Suppleant:
Per-Ove Karlsson
omval 1 år
Beslut: Årsmötet valde Per-Ove Karlsson som suppleant 1 år.

Suppleant:
Gösta Johansson
omval 1 år
Beslut: Årsmötet valde Gösta Johansson som suppleant 1 år.

Hamnkapten:
Erik Andersson
omval 2 år
Beslut: Årsmötet valde Erik Andersson som hamnkapten på 2 år.

Val av styrelse: Leif Sandell presenterade valberedningens förslag på ledamöter och suppleanter till styrelsen:
Sekreterare:
Roy Lindström
omval 2 år
Beslut: Årsmötet valde Roy Lindström som sekreterare på 2 år.

Beslut: Årsmötet godkände de av styrelsen föreslagna avgifterna, med sista
betalningsdag och påminnelseavgift.

Senaste betalningsdag 2010-02-28.
Vid sen betalning påminnelseavgift 50:-

Inträdesavgift
5 000:Medlemsavgift
300:Båtplats vid brygga:
Bryggplats 1.90 m
600:Bryggplats 2.30 m
800:Bryggplats 2.60 m
900:Bryggplats 3.00 m
1.000:Bryggplats 3.55 m
1.400:Bryggplats 3.55 m + 2.000:2:a båt
bryggplatsavgift + 100:Säsongsmedlem:
Dubbel bryggplatsavgift
Båtplats på land sommartid:
Samma avgift som för båtstorlek vid brygga.
Vaktavgift: 500:-/ pass, gäller vid ej utfört pass
750:-/ pass, vid ej anmäld frånvaro

Fastställande av avgifter för 2009-2010, senaste betalningsdag och påminnelseavgift:
Styrelsen föreslår oförändrade avgifter enligt nedan.

Mötesordförande frågade om årsmötet kunde godkänna föreslagen budget
för 2009-2010.
Beslut: Årsmötet godkände den föreslagna budgeten.

sid 3 (4)

18.

17.

16.

Avslutning:

omval 1 år
omval 1 år
omval 1 år

En fråga ställdes om styrelsen har några planer på att ordna några segel- eller
motorbåtstävlingar inom klubben.
Björn Zandin svarade att styrelsen har inte några planer för närvarande, men
kommer förslag från medlemmar skall styrelsen vara behjälplig i möjligaste
mån.
Fråga kom om vi skall bjuda in icke medlemmar till eventuella tävlingar, lite
diskussion följde på frågan.

En medlem påpekade att hanteringen av grillar på hamnplan vid klubbhuset
lämnade en del övrigt att önska. Bl a hittade han en övergiven fortfarande
glödande engångsgrill vid klubbhuset, det utgör en brandfara! Det lämnas
även kvar använda engångsgrillar som skräpar ned i anslutning till klubbhu
set. Medlemmen vill att detta skall tas till protokollet.
Sekreteraren Roy Lindström lovade att ta med detta i “Flaskposten” och
ordna anslag om detta på anslagstavlan och i klubbhuset.

En medlem frågade om klubben skall ordna något för miljöfarligt avfall, bl a
spillolja m.m.
Björn Zandin svarade att vi skall göra om ena containern till miljöstation.

Årsmötet valde de föreslagna till valberedning.

Leif Sandell
Hans Carlbom
Helen Svensson

Helen Svensson

Justeras:

Roy Lindström

Vid protokollet:

Enviken 2009-10-24

Leif Sandell

Justeras:

Thomas Johansson

Mötesordförande:

Årsmötet avslutades av mötesordförande Thomas Johansson som tackade
medlemmarna för visat intresse.

Kassören frågade om vi skall återuppta den traditionella Ålandsresan efter
årsmötet nästa år. I år avstod vi den, då vi satsade på 30-års jubileet som hölls
i augusti med kräftfest och avtackning.
Årsstämman tillstyrkte det!

Plats för nästa årsmöte:
Samma plats som i år föreslogs.
Beslut: Årsmötet godkände det.

Övriga frågor:

Beslut:

Sammankallande:

sid 4 (4)

Anmälan avser:

OBS !

Uppdatering

Ny registrering av
familjemedlemskap hos SBU

Nytt medlemsskap

Medlemmar skrivna på samma adress!

Ägarbyte av fastighet

Var god texta!!!

Båtbyte

Insändes till:
Envikens Båtklubb, c/o Nordlund
Ridvägen 14 • 760 10 BERGSHAMRA

Andra båt (ansökan om extra båtplats)
Ej bryggplats (passiv medlem)
Säsongsmedlem

Huvudmedlem:
Födelseår:

Namn

E-post:

Familjemedlemmar:

Adress, bostad:

Postnummer och postort

Familjemedlem 1:

Födelseår:

E-post:

Familjemedlem 2:

Födelseår:

Telefon, arbete:

Familjemedlem 3:

Födelseår:

Telefon, mobil:

Familjemedlem 4:

Födelseår:

Telefon, bostad:

Familjemedlem 5:

Födelseår:

Telefon Bergshamra:

Familjemedlem 6:

Födelseår:

Adress, Bergshamra (väg och tomtnummer):

Första båt:

Motorbåt

Båtfabrikat/typ:

Längd:

Bredd:

Namn/kännetecken:

Segelbåt

Annan båt

Motorfabrikat:

Reg.nummer:

Andra båt:

Motorbåt

Båtfabrikat/typ:

Längd:

Namn/kännetecken:

Bredd:

Segelbåt

Annan båt

Motorfabrikat:

Reg.nummer:

Andra-båt plats gäller endast säsongen ut, utan garantier för nästkommande säsong. Ansökan varje år.

Båt skall vara minst ansvarsförsäkrad! Båten är försäkrad i:
Första båt: ............................................................................................................. Andra båt: ................................................................................................................................

Datum: ................................................. Underskrift av fastighetsägare: ....................................................................................................................................................................

Klubbens noteringar:
Medlemsnr:

Bryggplats:

Avgiftskategori:

Nyckelnr:

Notering:
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