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Styrelsens sammansättning
Henrik Winberg
Krister Larsson
Hellen Hjelm
Marie-Louise Linderoth
Mikael Osterman
Patrik Axelsson
Alf Persson
Tomas Ahlström
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ledamot - ordförande
ledamot - kassör o. v.ordf.
ledamot - sekreterare
ledamot - miljöansvarig
ledamot - hamnfogde
ledamot - hamnkapten
suppleant
suppleant

Styrelsen har utsett HJ Hjem som webbmaster
Styrelsen har har haft 10 dokumenterade möten under 2018.
Revisorer
Hans Hoffman
Urban Grimlund
Vakant revisorssuppleant
Valberedning
Peter Wahlström
Pelle Ek
Funktionärer
Åke Svanfeldt (kranansvarig/förare)
Jonas Jepsen (tillsynsman)
Jonas Jepsen (materialförvaltare)
Björn Carlström (Arkholmskommittén sammankallande)
Bo Svanfeldt (Arkholmskommittén)
Mats Lindholm (Arkholmskommittén)
Vakant (Arkholmskommittén)
Medlemmar (2017 inom parentes)
Omsättningen på medlemmar 2018:
9 (15) st har lämnat klubben och 10 (17) har tillkommit.
Totalt antal registrerade medlemmar är 166 (172) per den 31:a december.
Bryggbeläggning (2017 inom parentes)
Bryggbeläggning var vid slutet av 2018 där antalet tillgängliga platser var 117 (117):
A-bryggan 5 (3) platser lediga
B-bryggan 2 (2) platser lediga
C-bryggan 1 (1) plats ledig
D-bryggan 1 (0) plats ledig
Ekonomi
Ekonomi har gått bättre än planerat, resultatet (före avskrivningar) blev 124 138 kr
mot budgeterat 32 500 kr. Kassalikviditeten är 621 301 kr (mot budgeterat 526 863 kr).
Intäkterna blev marginellt lägre än budgeterat, men skillnaden i resultat mellan utfall
och budget förklaras med framförallt lägre kostnader. För detaljer hänvisas till
bokslutet.
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Intäkterna för Arkholmen för 2018 slutade på 17 367 kr och utgifterna för Arkholmen
slutade på 20 834 kr
Sedvanligt budgetarbete för 2019 har utförts och som regel budgeterar vi med att
alltid vara likvida, d.v.s. ha en reserv i utgående balans.
Arbetsdagar (2017 inom parentes)
Arbetsdagar: 78 (75) medlemmar deltog på våren och 56 (68) på hösten.
Arkholmen: 9 (8) medlemmar deltog på våren. Förutom arbetsdagen sköts Arkholmen i
stort sett dagligen och till er vill styrelsen här framföra ett stort tack.
Sjösättningar/Upptagningar (2017 inom parentes)
Sjösättningar med fast kran var 6 st (5).
Sjösättningar med lastbilskran var 40 st (42) och upptagningar 48 st (48).
Miljö
Under juni 2018 utförde Södertörns Miljö- och hälsoskyddsförbund (SMOHF) ingen
inspektion på plats hos oss i Rangsta. De begärde dock under våren skriftligen in
utökad information om våra framdrifter mot giftfri båtbottenbehandling. 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.
Under våren 2018 togs ett vattenprov på klubbens vatten. Provet skickades på analys
hos ett vattenlaboratorium och visade på att vattnet är tjänligt som dricksvatten.
Tävlingar
Arkholmen Race
Arkholmen race gick den 18:e augusti. Arrangör var Rangsta BK. 13 båtar kom till
start, varav 2 från Grödinge BK, 5 från Sorunda, 6 från Rangsta BK och. Vann gjorde
Kjell Svensson Grödinge BK.
Winbergs kanna
Efter års diskussioner inom klubben så har nu Alf Persson dragit igång en ny
klubbrelaterad segeltävling tillsammans med initierade. Ordföranden Henrik Winberg
har inte klagat över benämningen av tävlingen utan känner sig hedrad.
Tävlingen har genomförts 4 gånger under sommaren.
I totala resultatet inräknas också resultatet från Arkholmen race.
10 st deltog i tävlingarna och när allt sammanräknades så kom på 1:a plats Peter
Walhström, 2:a plats Alf Persson och på 3:e plats Bengt Nilsson.
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Utförda aktiviteter/arbeten 2018
Avveckling av lyftkran
Lista över alternativa mobilkranar
Besiktninga av lyftkran och mastkran
Fortsatt försök med plats för stor båt på A-bryggan.
Extra bryggförankring av A-bryggan
Dragit igång segeltävling på klubbnivå
Röjning i ”dungen” där skrotbåtarna tidigare stod
2 st nya vinterplatser, östra ”hyllan” iordningställda
Grusning av väg
RBK-skylt i metall till anslagstavlan
Reparerad kajbrygga mellan A- och B-bryggan
Vattenprov
ADSL och wifi i klubbstugan
Bidrag till Havsörn (Grupp som ifrågasätter nya Landsortsfarleden)
Avloppshuset klart så när som på avloppsanslutningen
Lagat mastkran (winschen var felvänd)
Användarregler för mastkran har tagits fram. Återstår att sätta upp den vid kran.
Skötsel av hamnområdet såsom slyrensning, gräsklippning, städning på området och i
byggnaderna mm.
Ytterligare frågor av skrivbordskarraktär som behandlas i klubben:
GDPR
Skattefrågor
SBU-registerfrågor som tex kö
Medlemsfrågor
Landsortsfarleden. Artiklar mm
Stadgeöversyn
Statistikrapportering till SBU
Planerat och genomfört extra medlemsmöte (Höstmötet).
Verksamhetsplan, kort- och långsiktig (pågår löpande)
Webmasterjobbet har tilldelats HJ Hjelm
mm mm
Arkholmen i samarbete med SBK
Det som blev gjort under sommaren är byte av trasiga stöttor under bryggorna på
norra sidan, trappräcken till trappor på norra-sidan, ny askhink, sågat upp nerblåsta
träd, ny bryggbelysning på norra sidan, Reparerat norra mellersta bryggan, huggit ved
samt nya skyltar mm.
Kontinuerligt rensat badstranden och plockat skräp från stränderna (nästan varje
vecka).
Motioner
Inga formella har inkommits till årsmötet 2018.
Inte heller några medlemsförslag.

Sid 4 (5)

Rangsta Båtklubb, RBK

2019-02-20 ver A

Stölder
I början av säsongen stals en daycruiser som återfanns tack vare RBK-märkningen.

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

/Styrelsen
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