
SPIRUDDENS BATKLUBB

Årsmötesprotokoll

Protokoll fört vid Spiruddens BK:s årsmöte den 1 december 2020. Årsmötet sker över internet
i form av ett sk webmöte.

$ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Rolf Segerman,

$ 2 Mötets utlysning
Mötet förklarades korrekt utlyst,

$ 3 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

$ 4 Röstlängd
Röstlängd upprättades varvid konstaterades att 34 röstberättigade var närvarande,

$ 5 Val av mötesordfiirande och mötessekreterare
Till mötesordförande valdes Thore Hansson och till mötessekreterare
valdes Gunnar {aestad

$ 6 Val av justeringspersoner tillika rösträknare
Till rösträknare och protokolljusterare valdes Lennart Berglund och Monica Hurtig

$ 7 Verksamhets-och fiirvaltningsberättelse
Rolf Segerman läste verksamhetsberättelsen. Verksamhetsberättelsen ftiranledde
inte någon diskussion eller frågor, (fr bilaga 1).

Monica Hurtig redogjorde med ett par ord om klubbens florvaltning och ftirklarade
bl a att klubbens ekonomi är stabil och god samt hänftirde sig kort till balans-och
resultatrapporter, (j fr bilzga 2),

$ 8 Revisorernas berättelse
Revisor Yngve Skog förklarade att han och revisor Christer Forsgren har granskat klubbens
räkenskaper och styrelsens övriga forvaltning lor räkenskapsåret 2019-10-01 -2020-09-30
och håirvid inte funnit anledning till anmärkning. Till följd härav tillstyrkte revisorerna att
årsmötet beviljade styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för det ovan angivna räkenskaps-och
verksamhetsåret, (fr bilaga 3).

Thore Hansson föreslog vidare att styrelsen internt skulle behandla kommentarerna
till den ekonomiska förvaltningen vid SBK som avgivits i anslutning till Revisions-
berättelsen. Kommentarema kommer läggas ut på SBK:s hemsida som bilaga till nästa
styrelseprotokoll.
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$ 9 Sfyrelsens ansvarsfrihet
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet fiir verksamhets-och räkenskapsåret 2019

$ 10 Verksamhetsplan och budget for 2021
Rolf läste verksamhetsplanen, (fr bilaga 4).

Under den efterföljande diskussionen redogjorde Tomas Hermansson och Lennart Wiksön
översiktligt hur planeringen av nya båtplatser går till. Bl a anft)rdes att intresset ftir
y-bomsplatser ökat avsevärt och till följd hiirav tagit alltmer plats i hamnplaneringen.
Förståelse finns att några bojliggare på C-bryggan känner sig "hunsade och flyttadendes
hit o dit" på bryggorna pga Y-bommamas utbredning. Vid den fortsatta planeringen i
hamnen kommer beaktas det berättigade kravet att alla båtägare behandlas likviirdigt.
Samtidigt får båtägarna som kollektiv acceptera vissa foriindringar i placeringen av båtar
när ett nytt fortöjningssystem - som Y-bommar innebär - implementeras i SBK.

Monica Hurtig redogjorde för klubbens budget för 2021och hänförde sig i huvudsak till
bilaga 2. Hon anförde ånyo att klubbens ekonomi är god men underströk att klubbens
nuvarande ekonomi är avhåingig fortsatt hög medlemsanslutning sarnt att budgeten
för 2021är beräknad med en full beläggning av SBK:s båtplatser.

Efter ytterligare information och diskussion antogs budgeten för 202I.

$ 11 Fastställande av avgifter infor 2021
Rolf Segerman och Tomas Hermansson anforde att styrelsen tagit initiativ till ftrslag
om en ftirenklad prissättningsmodell av båtplatser innebärande bl a en avgiftsreducering
av grundgående båtar som ligger längst in på bryggoma, där vattnet många gånger är
utomordentligt grunt. (fr bilaga 5).

Efter en kortare diskussion antogs den nya och förenklade prissättningen av
båtplatser vid SBK.

$ 12 Motioner
1 motion avseende bristen på parkeringsplatser på SBK:s område har inkommit och
besvarats av styrelsen, (fr bilaga 6 och 7). Rolf Segerman uppgav att arbetet
med att tillfora fler parkeringsplatser för SBK:s medlemmar kommer fortsätta.
Det är ftir närvarande dock oklart vem som på motpartshåll kommer ansvara for marken
där SBK är belägen.
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$ 13 Val av styrelse, ordinarie ledamöter, suppleanter enligt valben"edningen,
(fr bilaga 8)

Ordftirande Rolf Segerman, ffllnadsval 1 år,

Kassör Susanne Bergman, nyval2 är,

Ledamot Kiell Eriksson, omval2,

Ledamot Lennart Wiksdn omval2 år,

Ledamot Tomas Hermansson, ffllnadsval 1 år,

Ledamot Patrik Bergman, fyllnadsval I år,

Ledamot Gunnar Fjaestado omval2 år,

Suppleant Fredrik Kant, nyval I år,

$ 14 Val av två revisorer och en revisorssuppleant.
Yngve Skog, fyllnadsval 1 år och Viktoria Mattsson, nyval} är
Revisorssuppleant Christer Forsgren, nlval 1 år.

$ 15 Val av två valberedare och en valberedningssuppleant
Johan Magnusson, fyllnadsval 1 år och Ville Mäkinen, nyval2år
Valberedningssuppleant Heidi Raita, nyval I år.

$ 16 Uppställning av båttrailer i området
Lennart Wiksdn anförde att problemet med låntidsparkerade båttrailers kommer
fortsättningsvis vara en prioriterad uppgift. I korthet gäller ftiliande:
Rampmedlemmar får parkera sina trailers i klubben under tiden de är ute med
sin båt under någon dag eller helg. Vid längre parkering MÅSTE trailem avlägsnas
från SBK:s område.

Det påmindes om 3:4 i SBK:s ordningsftireskrifter samt uppmärksammades
styrelsens avsikter att framledes torde låntidsparkerade båttrailers vid SBK
regelmässigt bli foremål ftir handräkningsft)rfarande vid Kronofogdemyndigheten.

Patrik Bergman åtog sig kontakta Åva Båtsällskap, (ÄvA), for att efterhöra om
möjligheten att parkera båttrailers fran SBK vid ÅVA.

$ 18 Övriga frågor

Tomas Hermansson redogjorde initiativet till en ny klubblogga samt för den
tävling bland medlemmarna som utlysts för att få in förslag till ny logga för SBK.
Patrik Bergman och Lennart Wiksdn anforde - päfräga från medlem - att det fn inte
är aktuellt med samgående av SBK och ÅVa.
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$ 18 Nåsl* årsmöte
Nästa årsmöte sker tisdagen 7 december 2021.

$ 19 Mötets avslutande
Thore Hansson avsiutade mötet.

Vid protokollet

Thore Hansson
Ordftirande för mötet

Lennart Berglund
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Verksamhetsberättelse Spiruddens Båtklubb 2020

Mycket har blivit annorlunda på grund av rådande pandemi. Året började lite
trevande, vad skulle komma härnäst? Gamla planer fick läggas på is, vi kunde inte
träffas som tidigare, som alla känner till är vi några i styrelsen som tillhör
riskgrupperna. En del har ändå genomftirts.

Av samtliga styrelsemöten, 9 stycken, har de flesta hållits utomhus nere i hamnen och
på behörigt avstånd.

Bojekan har i vanlig ordning sjösatts och tagits upp på land.

Många äldre bårtägare har lämnat klubben, medelåldern är hög och ett generations-
skifte pågår. Föi att få in nya medlemmar till klubben genomftirdes en annons-
kampanj med anslag på grindar och i klubbstugor runt om i Mätrarklubbar - med
oöverträffat resultat. I stället ftir ett stort antal lediga platser har vi idag en kö på ca25
stycken. Under året har klubben fått ny hamnkapten, och med alla forändringar i med
nya medlemmar och båtar blev det en rivstart med det nya uppdraget.

Efterfrågan på Y-bommar år stor bland gamla och nya medlemmar, och efter
genomfcird enkät beslöts att kompleffera A-bryggan med resterande platser.

I oktober beställdes 18 stycken Y-bommar. Montering och utläggning påbörjades i
november och skall vara klart till våren 202L Därefter har både A och B bryggan
bara Y-bommar.

Översyn av elanläggning i hamnen har gjorts.

Från den I november har vi fätt ny markägare. Stockholms stad har sålt till Natur-
vårdsverket, som därmed blir vår motpart i kommande ftirhandlingar. Under
sommaren har vi sagt upp F-bryggan.

Vårens städdag ställdes in på grund av pandemin, och höstens städdag genomfordes
denT november, med bara nya medlemmar frän2020 och utan deltagande av
riskgrupper.

Styrelsen SBK
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Förändring uB 20-09-30

0,00 803 44L00
-76 190,00 -288 735S0

BALANSRAPPORT 2O2O-09-30

rtleÅrueRn

Anläesninsstilleånear

1222 lnventarier
1229 Ack avskrivningar inventarier

Summa anläggningstillgångar

Omsättninestillsångar

1460 Varulager Vimplar

1510 Kundfördringar

1630 Skattekonto

1780 Upplupna intäkter
L910 Kassa

1920 Plusgiro

1945 Länsförsäkringar bank

Summa omsättningstillgångar

SUMMATILLGÅNGAR

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Eget kopitol
2090 Eget kapital

2099 Årets resultat

Summa eget kapital

Obeskattade reserver

2115 Miljöfond
Summa obeskattade reserver

Kortfristiga skulder

2440 Leverantörsskulder

2450 Deposition Nycklar

2455 Deposition Y-bommar
2710 Avdragen skatt
2731 Arbetsgivaravgifter

2990 Övr upplupna kostnlförutbetalda in

Summa kortfristiga skulder

SUMMA SKULDER

SUMMASKULDER O EGET KAPITAL

590 896,00 -76 190,00 514 705,00

tB L9-10-01

803 44L,00
-212 s45,00

4967,00

3 800,00

17 500,00

0,00

Ll273,O0
218 383,00

195 516,00

-4 967,OO

11 400,00

-11 630,00

0,00
-8 873,00

418 506,00

74,00

0,00

15 200,00

5 870,00

0,00

2 400,00

636 889,00

195 590,00

451 439,00 404 5L0,00 855 949,00

1M2 335,00 328 32A,00 7 370 655,0A

-313 826,00 -313 826,00
-59 384,00 -59 384,00

-313 826,00

-30 000,00

-59 384,00 -373 21A,OO

0,00 -30000,00
-30 000,00

-1 210,00
-87 000,00

-482 515,00
-9 664,00

-11 120,00

-107 000,00

0,00 -30 000,00

-219 489,00
-16 000,00
-42975,AO

9 664,00

10 864,00

-11 000,00

-224 699,00

-103 000,00
-525 490,00

0,00
-256,00

-118 000.00
-698 509,00 -268 936,00 -967 445,AO

-728 509,00 -258 936,00 -997 445,AO

-7 042 335,00 -328 320,0A -7 370 655,U)



org nr 802438-3690

RESU LTATRAPPORT med budget
Perioden 2019-10-01-2020-09-30

RöRELSENS INTÄKTER

3010 Bryggplatsavgifter

3011 Medlemsavgifter

3014 Förstagångsavgifter

3015 Y-bom Ådig intäkt
Övriga intäkter

SUMMA RÖRELSEINTÄKTER

övriga kostnader

4010 Vimplär

5020 El för belysning

5040 Brygghyra

5050 Vatten Åva BS

5460 Förbrukningsmaterial

5500 Reparation och underhåll

6100 Kontorskostnader *)

631-0 Utökat försäkringsskydd

6570 Bankkostnader

6590 Konsultarvode Kassör

6981 Föreningsavgifter, SMBF

6991 Övr externa kostnader, avdragsgilia

Summa övriga kostnader
Medlemmar, styrelsen

7010 Arvoden till Styrelsen, inkl soc avg

7330 Bilersättningar

7600 Medlemsmöten

7631 Omkostnader styrelsen
Summa medlemmar, styrelsen

7830 Avskrivningar på inventarier

8311 Ränteintäkter från bank

Årets resultat
*) Hemsida, porto. kont mtrl, annonser

utfall
201912020

524 505,00

84 600,00

102 000,00

45 500,00

13 288,00

759 893,00

-4967,OO

-12 000,00

-449 28A,AO

-4 500,00

-1 334,00
-2t700,00
-7 96',1.,OO

-2 437,OO

-9s5,00

-24 000,00
-14 700,00

-6 420,00

-550 254,00

-58 s96,00
-8 914,00

-5 598,00

-1L 031,00
-84 r.39,00

-75 190,00

-74,O0

s9 384,00

Budget

2019/2020

s20 000,00

59 000,00

30 000,00

50 000,00

5 000,00

654 000,00

0,00
-12 000,00

-465 000,00

-5 000,00
-15 000,00

-5 000,00
-3 000,00
-1 000,00

-24 000,00
-L8 000,00

-5 000,00
-553 000,00

Budget

202A/2A2r

520 000,00

59 000,00

30 000,00

50 000,00

5 000,00

664 000,00

0,00

-12 000,00
-401 000,00

-5 000,00
-15 000,00

-5 000,00

-3 000,00
-1 000,00

-24 000,00

-18 000,00
-5 000,00

-489 000,00

0,00

-50 000,00
-L0 000,00

-5 000,00
-15 000,00
-80 000,00

-60 000,00

0,00

-29 000,00

0,00
-60 000,00

-10 000,00
-5 000,00

-L5 000,00
-90 000,00

-76 000,00

0,00

9 000,00

vg vänd...... vg vänd......
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Revisionsberättelse

Räkenskapsåret 201 9-1 0-01 - 2020-09-30

Undertecknade, av spiruddens Båtklubbs årsmöte utsedda revisorer, får
härmed efter slutford granskning av Spirudden Båtklubbs räkenskaper och
styrelsens förvaltning för räkenskapsåret 2019-10-01 - 2020-09-30, avge
foljande berättelse:

Vi har granpkat årsredovisningen, protokoll och andra handlingar som lämnar
upplysning om Spiruddens Båtklubbs ekonomi och verksamhet och i övrigt
vidtagit de granskningsåtgärder vi ansett erforderliga.
Revisionen har inte givit anledning till anmärkning, varför vi tillstyrker att
årsmötet beslutar att bevilja styrelse ledamöterna ansvarsfrihet för den tid
revisionen omfattar.

Stockholm den 1 December 2020

Yngve Skog Christer Forsgren
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Spiruddens Båtktubb

Verksamhetsplan för 2021

Planerar attläggaut fler y-bommar päbrygga C.

Märknin g av ny Y-bomsplatser, löpande

Uppmanar medlemar att märka sina båtar med tillhandahållet
Medlemsnummer enligt tidigare instruktioner och utskick.

Två städ dagar / medlemsmöte per år, en på våren en på hösten
(sista lördagen i Mars och sista lördagen i oktober)

Fortsättning underhåIl av parkeringen eventuellt utclkning av den

Sjösättning av bojekan och und_e..{håll av den.
*\-,,-.\ro:.+.i, li-r*.. lltl'' ' '; t''"1'' o i'-'t't'';'"'''
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Motion till Spiruddens båtklubb. Årsmöte 2020

Bakgrund.

Det finns alldeles för få parkeringsplatser på klubbområdet. Parkeringen utanför
vägbommen som vi hänvisas till var vid flera tillfällen i somras full med bilar, de flesta för att
vandra iTyresta-reservatet. Ska SBK ha fler medlemmar så måste SBK lösa parkeringsfrågan.

Jag kom med i klubben 2001 och det är färre p-platser idag. Då parkerade ett antal bilar in i

skogen efter vägen mot hamnen vilket senare stoppades med stenbumlingar av förståeliga
skä|. Blåa containern kom senare och som tar bort 2 parkeringsplatser men är en bra

investering för varvets redskap.

Förslag.

1. Låt bilar parkera på området framför mastkranen.

Behöver någon lasta sin båt utan att det går från sin ordinarie bryggplats så går säkert bra att
låna en plats så att vederbörande kan ligga längsmed en brygga ifall det är svårt att komma
fram till mastkransbryggan på grund av parkerade bilar.

2. Försöka få tillgång till en del av ängen på höger sida av nerfarten som ändå inte
används och som börjar växer igen.

Med vänliga hälsningar

Lennart Niklason

2020-LO-26



(*i\*-aor \
\*\f

Styrelsens SBKs svar på motion från Lennart Niklason

Styrelsen håller med LN, det finns alldeles for få parkerings möjligheter.

Sommaren 2020 var extrem på grund av pandemin, vi har väl aldrig tidigare set så mycket folk ute skog och mark
som denna sommar och vi kan kanske förvlinta oss en liknande situation till kommande sommar. Inte dåirmed sagt
att vi skall ligga lågt i frågan.

Styrelsen har väckt frågan med VD for Stiftelsen Tyresta Skogens Naturreservat, som var inbjuden till
styrelsemöte i höstas.
Problemet är att dom inte vet om de kommer vara var motpart efter övertagandet från staden till Naturvårdsverket,
Naturvårdsverket äger marken from den 2 november.

Att parkera framför mastkran är tväeggal, med tanke på att man begrZinsar möjligheten att hantera av- och
påmastning. Markera ett mindre utrymme for det kan vara ett alternativ.

Detta problem ftirsvinner om vi får tillgång en större parkering,

Styrelsen SBK
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Valberednings förslae till Spiruddens Båtklubb årsmöte 1 december 2021

Valberedningen väljer att hålla möjligheten till nominering öppen fram till dessa att val har
hållits under årsmötet. Medlem som vill föreslå en nominering gör det vid årsmötet eller i

kontakt med valberedning.

Valberedningen har fått in följande nomineringar och föreslår val enligt nedan:

(Enligt nya stadgar ska ordförande väljas jämna år, på en period om två år)
Ordförande: Rolf Segerman fvllnadsval 1 år

(Enligt nya stadgar ska kassör väljas udda år, på en period om 2 år)
Kassör: Susanne Bergman Nwal 2 år

(Enligt nya stadgar ska två ledamöter väljas udda år, på en period om 2 år)
Ledamot: Kjell Eriksson Omval 2år
Ledamot: Lennart Wiks6n Omval 2år
Ledamot: Gunnar Fjaestad Omval 2år

(Enligt stadgar ska 2 ledamöter väljas jämna år, på en period om 2 år)
Ledamot: Tomas Hermansson Fvllnadsval 1 år
Ledamot: Patrik Bergman Fvllnadsval 1 år

(Suppleanter väljs på en period om 1 år)
Suppleant: Fredrik Kant Nvval L år

(Revisorer väljs på en period om ca 2 är, en väljs udda år och den andra jämna år, enligt
stadgar.
Revisor:
Revisor:
Revisorssuppleant:

(valberedare väljs på

Valberedare
Valberedare
Valberedare suppleant

Yngve Skog Fvllnadsval 1 år
Viktoria Mattson Nvval 2 år
Christer Forsgren Nvval L år

en period om 2 är, en väljs udda år och en väljs jämna år enligt stadgar)
Johan Magnusson Fvllnadsval 1 år
Wille Mäkinen Nvval 2 år
Heidi Raita Nvval 1 år

Valberedningen: Johan Magnusson / Heidi Raita


