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

2017-02-22

ordförande
vice ordförande
sekreterare
kassör
hamnfogde
hamnkapten
suppleant
suppleant och miljöansvarig

Styrelsen har har haft 10 dokumenterade möten under 2016.
Revisorer
Hans Hoffman
Urban Grimlund
Vakant revisorssuppleant
Valberedning
Peter Wahlström
Pelle Ek
Funktionärer
Åke Svanfeldt (kranansvarig/förare)
Sverker Eriksson (bryggvärd A+B)
Kjell Persson (bryggvärd C+D)
Conny Silvferblad (tillsynsman)
Conny Silvferblad (materialförvaltare)
Bo Svanfeldt (Arkholmskommittén)
Graham Wyatt (Arkholmskommittén sammankallande)
Medlemmar (2015 inom parentes)
Omsättningen på medlemmar 2016:
16 (14) st har lämnat klubben och 25 (38) st har tillkommit.
Totalt antal registrerade medlemmar är 167 st per den 31:a december.
Bryggbeläggning (2015 inom parentes)
Bryggbeläggning var vid slutet av 2016 där antalet tillgängliga platser var 125:
A-bryggan 10 (11) platser lediga
B-bryggan 4 (3) platser lediga
C-bryggan 2 (3) plats ledig
D-bryggan 0 (0) plats ledig
Ekonomi
Ekonomin har gått bättre än planerat, resultatet (före avskrivningar) blev 170 790 kr
mot budgeterat 98 100 kr. Kassalikviditeten är 453 033 kr (mot budgeterat 383 144 kr)
och vårt banklån för C-bryggan är nu återbetalt (enligt budget). Skillnaden i resultat
mellan budget och utfall förklaras framförallt med högre intäkter, men även att
kostnaderna blev lägre. För den detaljerade ekonomiska ställningen hänvisas till
bokslutet.
Intäkterna för Arkholmen för 2016 slutade på 20 218 kr (varav ca 59% skedde med
Swish). Utgifterna för Arkholmen slutade på 27 746 kr
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Sedvanligt budgetarbete för 2017 har utförts och som regel budgeterar vi med att
alltid vara likvida, d.v.s. ha en reserv i utgående balans.
Arbetsdagar (2015 inom parentes)
Arbetsdagar: 71 (47) medlemmar deltog på våren och 71 (55) på hösten. Förutom
detta har hamnkapten med flera jobbat vid en rad andra tillfällen med 6 deltagare.
Arkholmen: 9 (6) 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 7 st (10) och upptagningar 13 st (9).
Sjösättningar med lastbilskran var 39 st (37) och upptagningar 46 st (40).
Den fasta kranen har vidare använts för 1 icke schemalagda sjösättningar och 0
upptagningar.
Miljö
2016 utförde Södertörns Miljö- och hälsoskyddsförbund (SMOHF) inte någon
inspektion på plats. Dock granskade de den miljöplan vi 2014 blev ålagda att sända in
2015. Planen har nu accepterats och vi är från och med 2016 skyldiga att sända in en
rapport årligen där vi redovisar våra framsteg mot giftfrihet, vilket vi ska ha uppnått till
2020. En rapport där vi redovisade resultatet för 2015 och 2016 lämnades in i
december. 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 2016 på dricksvattnet vilket visade på att det är tjänligt.
Arkholmen
Samarbetet med SBK fortskrider. F.öv se utförda aktiviteter nedan.
Arkholmen race gick den 20:e augusti. Arrangör var Grödinge BK. 18 båtar kom till
start, varav 3 från Grödinge BK, 6 från Sorunda, 8 från Rangsta BK och 1 från Oaxens
BK. Vann gjorde Lasse Israelsson från Sorunda BK.
Utförda aktiviteter 2016
Nytt tak till boden. Arbete med hängrännor kvarstår
Påbörjat arbetet med plats (ställplats) för toatömningsvagnen
Inköp av Skrubbis nr 2
Miljö-egenkontroll samt bevaka klubbens skyldigheter och vad som är på gång enligt
lag.
Vattenprov på brunnen.
Besiktning av Kran och Mastkran
Arkholmen - Bytt delar av bryggdäck + plan för fortsatt utbyte
Planerat och genomfört extra formellt medlemsmöte (Höstmötet).
På höstmötet antogs föreslagna ändringar av stadgarna.
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Översyn av stadgar/föreskrifter (pågår löpande)
Verksamhetsplan, kort- och långsiktig (pågår löpande)
Utförda diverse och löpande aktiviteter:
Slyrensning, Gräsklippning
Städning på området och i byggnaderna
Märkning av båtar
Deltagit som funktionärer på Trihatlon simmning över Himmerfjärden.

Motioner
Inga inkomna till årsmötet 2016
Stölder
3 st båtstölder, 1 motorstöld + ett inbrott har vi haft i år samt
diverse prylar har stulitsfrån båtarna efter upptagningen.

Slutord
Vi som har fått förtroendet att arbeta för medlemmarna vill härmed överlämna
verksamhetsberättelsen till årsmötet.

/Styrelsen
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