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Styrelsens sammansättning
I styrelsen har under året följande personer ingått:
Henrik Winberg
ordförande
Jonas Lundén
vice ordförande
Bengt Nilsson
sekreterare
Ove Blomquist
kassör
Mikael Osterman
hamnfogde
Alf Persson
hamnkapten
Krister Larsson
suppleant
Marie‐Louise Linderoth
suppleant och miljöansvarig
Styrelsen har under året haft 13 styrelsemöten.
Revisorer
Mikael Landeblad
Urban Mattsson
Hans Hoffman (revisorssuppleant)
Valberedning
Johan Andersson
Ove Valeskog
Funktionärer
Åke Svanfeldt (kranansvarig/förare)
Sverker Eriksson (bryggvärd A+B)
Kjell Persson (bryggvärd C+D)
Conny Silvferblad (tillsynsman)
Conny Silvferblad (materialförvaltare)
Bo Svanfeldt (Arkholmskommittén sammankallande)
Graham Wyatt (Arkholmskommittén)
Siv Grass‐Andersson (Arkholmskommittén)
Björn Carlström (Arkholmskommittén)

Stöd åt Valberedningen
Styrelsen har efter bästa förmåga bistått valberedningen med avseende val av
kandidater.
Medlemmar (2011 inom parentes)
Omsättningen på medlemmar 2012:
22 (17) st har lämnat klubben. (Fem av dessa var medlemmar utan båt)
11 (19) st har tillkommit. (Två av dessa är endast bommedlemmar).
Totalt antal registrerade medlemmar är 142 st.
Bryggbeläggning
Bryggbeläggning var vid slutet av 2012 där antalet tillgängliga platser var 111:
A‐bryggan 11 (10) platser lediga
B‐bryggan 5 (3) platser lediga
C‐bryggan 1 (0) plats ledig
D‐bryggan 1 (1) plats ledig (reserv)
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Ekonomi
Ekonomin går enligt plan. Resultatet (avrundade belopp) blev 144 000 (224 000). Vi
hade budgeterat med 256 000 exklusive‐ och 190 000 inklusive brygginvesteringen. Vår
likviditet är 490000 (523 000) och våra skulder 580 000.
Skillnaden i resultatet mellan budget och utfall förklaras i huvudsak med lägre intäkter.
För den detaljerade ekonomiska ställningen hänvisas till bokslutet.
Lån (5år) har tagits för att fullt finansiera C‐bryggan och vågdämparen för D‐bryggan.
Vi har haft möte med bank angående lån där vi fått bra villkor. Vi har också bytt till
Swedbank.
Från och med 2012 utgår endast en avgiftsfaktura till medlemmarna.
Betalningsperioden ligger nu kring månadsskiftet april/maj, lite beroende på
tidpunkten för årsmötet.
Sedvanligt budgetarbete för 2013 har utförts och som regel budgeterar vi med att
alltid vara likvida, d.v.s. ha en reserv i utgående balans.
Eftersom nuvarande kassör har flyttat till Oxelösund så har styrelsen utnämnt Krister
Larsson till biträdande kassör och vi har också köpt in ett bokföringsprogram. Krister
och Henrik har besökt Ove för genomgång av ekonomiska hanteringen.
Vi vill här även passa på att tack Ove för att han har hängt kvar och hjälpt klubben trots
att han har flyttat till annan ort och därmed inte haft behov att vara engagerad i
klubben.
Arbetsdagar
Arbetsdagar: 41 (61) medlemmar deltog på våren och 39 (48) på hösten
Arkholmen: 3 (7) medlemmar deltog på våren och 0 (2) på hösten
Sjösättningar/Upptagningar
Planerade sjösättningar med fast kran var ca 13 st (19) och upptagningar 10 st (17).
Sjösättningar med lastbilskran var 28 st (28) och upptagningar 26 st (26).
Den fasta kranen har vidare använts för ett antal övriga båtar under sommarsäsongen.
Miljö
Under 2012 har klubben inte blivit besiktigad av Södertörns Miljö‐ och
hälsoskyddsförbund. (Sker inte årligen men vi får årlig avgift).
Miljökravet (myndighetskrav) på klubbens medlemmar är att följa miljöanvisningarna
genom att utföra egenkontroll.
Någon avvikelse enligt egenkontroll har för närvarande inte rapporterats in.
Anvisningar för egenkontroll finns på hemsidan och det är respektive medlems ansvar
att följa dessa.
Arkholmen
Samarbetet med SBK fortskrider. Inkomst för 2012 är 1831 kr (9312) kr. 2013 planeras
reparationer.
Arkholmen race gick den 18 augusti. Arrangör var Rangsta BK (Bengt Nilsson). 17
båtar kom till start, varav 5 från Grödinge BK, 5 från Sorunda och 7 från Rangsta BK.
Vann gjorde Lars Israelsson från Sorunda BK.

Sid 3 (5)

Rangsta Båtklubb, RBK

2013‐03‐24

Utförda arbeten
Vi reserverar oss mot att samtliga utförda aktiviteter inte kommit med men vill ändå ge
en överblick över vad som har gjorts.
Utförda arbeten enligt verksamhetsplan för 2012:
Fastställt vad klubben ska ha i likviditet
Projekterat och inköp av ny C‐brygga
Vågdämpare till D‐bryggan för utvärdering mars 2013
Bevaka Miljökrav på klubben
Inköpt belysningsstolpar
Inköpt förbandslådor
Inköpt och monterat hjärtstartare
Utvärderat om kranen är flyttbar
Besiktning av kran och mastkran
Bortforsling av gamla pålar (Nynäs LBC)
Förvaring av vindsurfingbrädor
Fortsatt färdigställande av norra bryggan på Arkholmen
Övrigt utförda arbeten/aktiviteter och inköp:
Inköp av Projektor, Mutterdragare, Kaffebryggare, Brandsläckare, Skyltar
Ökat säkerheten med mastkran
Anlitat lantmätare för inmätning av bryggor och vattengräns
Extra (kompletterande) medlemsmöte med anledning av brygginvestering
Bomförvaring i förrådet – nya hyllor
Lagat pioner båten. Ärendet avslutat.
Elreparationer på B‐bryggan
Deltagit i inbjudan till polismyndigheten i Nynäs med anledning av stölder
Bortmontering av Y‐bommar el och vatten på C‐bryggan
Gräsklippning
Städning på området och i byggnaderna.

Specifik information
Ny C‐Brygga riktning och reparation av D‐bryggan samt vågdämpare
Upphandling har bestått av en rad möten som resulterat i kontraktsskrivning med
Bryggkompaniet AB.
Arbetet påbörjades i november 2012 och avslutades strax innan snön kom. Vi har följt
arbetet som avslutat med besiktning omfattande avsyning och kontrollmätning.
Vi har godkänt arbetet med vissa reservationer.
För att vara helt säkra på hur bryggorna ligger i förhållande till varandra samt var vår
vattengräns går har vi anlitat en lantmätare för inmätningen. Måtten finns nu
dokumenterat.
Lås och belysning (Yttre säkerhet)
Belysningsstolpar med tillbehör är inköpta och levererade. Nu återstår att få dem på
plats. Aktiviteten har fått vila eftersom arbetet med upphandlingen av ny C‐brygga och
vågdämpare till D‐bryggan har tagit mycket tid i anspråk. Förhoppningsvis ska vi kunna
påbörja arbetet 2013.
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Besiktningar
Årlig besiktning av kran och mastkran har utförts av certifierat besiktningsföretag
Lastbilskran
Lastbilskransalternativet ingår nu som ett ordinarie alternativ till vår egen fasta kran.
Stadgar och föreskrifter
Nya stadgar och föreskrifter är ständigt under översyn. En rad nya punkter har
identifierats, vilka dokumenteras separat
Motioner
Inga inkomna till årsmötet 2012
Hemsidan
Vi har lagt upp en sida ”Medlemsmöten” där vi samlat dokumentation från
medlemsmötena ett antal år tillbaks.
Stölder
Vi har återigen blivit drabbade. 2 st. båtvagnar från hyllan har stulits samt 2 st.
stöttor. Stölderna inträffade v. 37

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

/Styrelsen
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