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Styrelsens sammansättning
Henrik Winberg
Krister Larsson
Bengt Nilsson
Marie-Louise Linderoth
Mikael Osterman
Alf Persson
Daniel Jerneborg
Patrik Axelsson

2018-01-21

ledamot - ordförande
ledamot - kassör o. v.ordf.
ledamot - sekreterare
ledamot - miljöansvarig
ledamot - hamnfogde
ledamot - hamnkapten
suppleant - webmaster
suppleant

Styrelsen har har haft 10 dokumenterade möten under 2017.
Revisorer
Hans Hoffman
Urban Grimlund
Vakant revisorssuppleant
Valberedning
Peter Wahlström
Pelle Ek
Funktionärer
Åke Svanfeldt (kranansvarig/förare)
Conny Silvferblad (tillsynsman)
Conny Silvferblad (materialförvaltare)
Björn Carlström (Arkholmskommittén sammankallande)
Hans Hjelm (Arkholmskommittén)
Bo Svanfeldt (Arkholmskommittén)
Conny Lindqvist (Arkholmskommittén)
Medlemmar (2016 inom parentes)
Omsättningen på medlemmar 2017:
15 (16) st har lämnat klubben och 17 (25) har tillkommit.
Totalt antal registrerade medlemmar är 172 (167) per den 31:a december.
Bryggbeläggning (2016 inom parentes)
Bryggbeläggning var vid slutet av 2017 där antalet tillgängliga platser var 117 (125):
A-bryggan 3 (10) platser lediga
B-bryggan 2 (4) platser lediga
C-bryggan 1 (2) plats ledig
D-bryggan 0 (0) plats ledig
Ekonomi
Ekonomin har gått bättre än planerat, resultatet (före medlemslånsnedskrivning och
avskrivningar) blev 79 329 kr mot budgeterat 55 000 kr. Kassalikviditeten är 494 363 kr
(mot budgeterat 469 634 kr) och vi är skuldfria då även medlemslånet nu är
återbetalat och avskrivet. Skillnaden i resultat mellan budget och utfall förklaras
framförallt med högre intäkter, men även kostnaderna blev lägre. För den detaljerade
ekonomiska ställningen hänvisas till bokslutet.
Intäkterna för Arkholmen för 2016 slutade på 17 963 kr (varav ca 68% skedde med
Swish). Utgifterna för Arkholmen slutade på 25 782 kr
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Sedvanligt budgetarbete för 2018 har utförts och som regel budgeterar vi med att
alltid vara likvida, d.v.s. ha en reserv i utgående balans.
Arbetsdagar (2016 inom parentes)
Arbetsdagar: 75 (71) medlemmar deltog på våren och 68 (71) på hösten. Förutom
detta har hamnkapten med flera jobbat vid en rad andra tillfällen.
Arkholmen: 8 (9) medlemmar deltog på våren. Förutom arbetsdagen sköts Arkholmen i
stort sett dagligen och till er vill styrelsen här framföra jätte tack.
Sjösättningar/Upptagningar
Sjösättningar med fast kran var 5 st (7) och upptagningar 8 st (13).
Sjösättningar med lastbilskran var 42 st (39) och upptagningar 48 st (46).
Den fasta kranen har vidare använts för 2 icke schemalagda sjösättningar och 3
upptagningar. (Har fn inte koll på detta)
Miljö
Under juni 2017 utförde Södertörns Miljö- och hälsoskyddsförbund (SMOHF) en
inspektion på plats hos oss i Rangsta. Syftet med besöket vara att kontrollera om
gällande krav i miljöbalken samt dess förordningar och föreskrifter uppfylldes. I
rapporten som vi fick i retur från SMOHF står bland annat: Samtliga områden som
kontrollerades vid inspektion uppfyllde gällande lagstiftning. Vi fick med andra ord
godkänt.
Vi har också, i december, sänt in den redovisning vi är skyldiga att sända in som en
rapport där vi årligen redovisar våra framsteg mot giftfri båtbottenbehandling
gentemot vår plan. Giftfri båtbottenbehandling ska vara fullt implementerad och ha
uppnåtts till senast 2020. Planen i sin helhet finns att läsa på klubbens hemsida.
Ytterligare miljökrav från myndigheten på klubbens medlemmar är att följa
miljöanvisningarna genom att medlem utför egenkontroll. Anvisningar för egenkontroll
finns på hemsidan och det är respektive medlems ansvar att följa dessa.
Någon avvikelse enligt egenkontroll har medlemmar för närvarande inte rapporterat
in.
Ett vattenprov togs under 2017 på klubbens vatten. Provet visade på att det är tjänligt
som dricksvatten.
Arkholmen
Samarbetet med SBK fortskrider. F.öv se utförda aktiviteter nedan.
Arkholmen race gick den 19:e augusti. Arrangör var Sorunda BK. 12 båtar kom till
start, varav 2 från Grödinge BK, 6 från Sorunda, 4 från Rangsta BK och. Vann gjorde
Kjell Svensson Grödinge BK.
Utförda aktiviteter/arbeten 2017
Nya hängrännor till boden
Påbörjat arbetet tillbygget för toatömningsvagnen
Inköp av fler Skrubbisar med tillbehör
Grusninga av plan
Försök med plats för stor båt på A-bryggan.
Kontroll av samtliga bryggförankringar med dykare.
Bytt två förankringslinor på A-bryggan
Lagat och förstärkt änden på B-bryggan
Räddat en y-bom som hamnat i vattnet (nov).
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Påbörjat lagning av kajkanten mellan A- och B-bryggan
Beställt två radiatorer till klubbstugan
Kombinationslås till toa-tanken
Reparerat mastkran (nya löphjul i toppen)
Förhandlat med landliggare om flytt av båt
Miljö-egenkontroll samt bevaka klubbens skyldigheter och vad som är på gång enligt
lag.
Vattenprov på brunnen.
Vattenfilter installerats
Besiktning av Kran och Mastkran
Skötsel av hamnområdet såsom slyrensning, gräsklippning, städning på området och i
byggnaderna mm.
Många påpekanden om att medlemmar inte tar hand om sina prylar.
Arkholmen – Bl.a Byte av gångplank på bryggorna, fixat taket till containern,
solcellampor till bryggorna, ny trappa västra norra bryggan, reparerat landgångar, fällt
torra träd mm samt löpande skötsel.
Planerat och genomfört extra formellt medlemsmöte (Höstmötet).
Verksamhetsplan, kort- och långsiktig (pågår löpande)
Webmaster har valt att hålla hemsidan mer aktuell med händelser och medlemsinformation från styrelsen när sådan finns.
Motioner
Inga formella har inkommits till årsmötet 2017. En del förslag lämnats in under 2017
och dem är behandlade och redovisas i verksamhetsplanen för 2018.
Stölder
I mars upptäcktes att alla gummibåtar hade stulits som låg innanför staketet.
Natten mellan 6/4 och 7/4 tillkallades polis av boende i närområdet kring Rangsta
båtklubb. Bakgrunden var tre skummisar som uppehöll sig där. Två greps av polis,
misstänkta för narkotikabrott. En tredje avvek från platsen. Huruvida något försvunnit
är ännu oklart.
Slutord
Vi som har fått förtroendet att arbeta för medlemmarna vill härmed överlämna
verksamhetsberättelsen till årsmötet.

/Styrelsen
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