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Styrelsens sammansättning
Henrik Winberg
Jonas Lundén
Bengt Nilsson
Krister Larsson
Mikael Osterman
Alf Persson
Daniel Jerneborg
Marie‐Louise Linderoth
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ordförande
vice ordförande
sekreterare
kassör
hamnfogde
hamnkapten
suppleant
suppleant och miljöansvarig

Styrelsen har har haft 11 styrelsemöten under 2013.
Revisorer
Hans Hoffman
Urban Grimlund
Vakant revisorssuppleant
Valberedning
Ove Valeskog
Vakant valberedare
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)
Björn Carlström (Arkholmskommittén)
Vakant Arkholmskommittén
Stöd åt Valberedningen
Styrelsen har efter bästa förmåga bistått valberedningen.
Medlemmar (2012 inom parentes)
Omsättningen på medlemmar 2013:
17 (22) st har lämnat klubben och 29 (11) st har tillkommit.
Totalt antal registrerade medlemmar är 153 st per den 31:a december.
Bryggbeläggning
Bryggbeläggning var vid slutet av 2013 där antalet tillgängliga platser var 125:
A‐bryggan 8 (11) platser lediga
B‐bryggan 1 (5) platser lediga
C‐bryggan 1 (1) plats ledig
D‐bryggan 2 (1) plats ledig (varav en reserv)
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Ekonomi
Ekonomin går bättre än planerat. Resultatet (avrundade belopp) blev 113000 . Vi hade
budgeterat med ‐95 000. Vår likviditet är 489000 och våra skulder 464 000.
Skillnaden i resultatet mellan budget och utfall förklaras i huvudsak med högre
intäkter. För den detaljerade ekonomiska ställningen hänvisas till bokslutet.
Sedvanligt budgetarbete för 2014 har utförts och som regel budgeterar vi med att
alltid vara likvida, d.v.s. ha en reserv i utgående balans.
Arbetsdagar
Arbetsdagar: 63 (41) medlemmar deltog på våren och 44 (39) på hösten. Förutom
detta har elektrikerna jobbat vid 6 tillfällen med nya installationer.
Arkholmen: 6 (3) medlemmar deltog på våren.
Sjösättningar/Upptagningar
Sjösättningar med fast kran var 12 st (13) och upptagningar 12 st (10).
Sjösättningar med lastbilskran var 24 st (28) och upptagningar 33 st (26).
Den fasta kranen har vidare använts för ett antal övriga båtar under sommarsäsongen.
Miljö
Under 2013 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 medlem utför 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.
Vi har också deltagit på möte med Södertörns Miljö‐ och hälsoskyddsförbund.
Arkholmen
Samarbetet med SBK fortskrider. Inkomst för 2013 är 22000 kr (avrundat)
Arkholmen race gick den 17:e augusti. Arrangör var Grödinge BK. 8 båtar kom till
start, varav 2 från Grödinge BK, 5 från Sorunda och 1 från Rangsta BK. Vann gjorde Ulf
Strömberg från Sorunda BK.
Utförda aktiviteter
Utförda aktiviteter enligt verksamhetsplan för 2013:
Förenklat ekonomiska hanteringen ytterligare
Färdigställt nya C‐bryggan
Utvärderat och godkänt vågdämparen för D‐bryggan
Egenkontroll samt bevaka klubbens skyldigheter och vad som är på gång enligt lag.
Satt upp belysningsstolparna. (Inkoppling återstår)
Vattenprov på brunnen hanns inte med. Blir i början av 2014
Ökat bryggbeläggningen
El – översyn (definiera områden)
Diverse reparationer
Kranbesiktning (inkl mastkran) + eventuella åtgärder.
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Genomföra borttagandet av skrotbåtar. Delmål: Klubben är nu ägare till båtarna.
Grusning av väg genomförd.
Säkerställt Arkholmens nya norra brygga samt ordnat sittplats vid flaggstången.
Översyn av stadgar/föreskrifter (pågår löpande)
Verksamhetsplan, kort‐ och långsiktig (pågår löpande)
Förenkling av styrelsearbetet – överlämningsrutiner (pågår löpande)
Utförda bakomliggande och tillkommande aktiviteter:
Trädfällning, Slyrensning, Gräsklippning
Städning på området och i byggnaderna
Skyltar ”Fiske förbjudet”
Ny vattenledning till D‐bryggan
Påbörjat målning av klubbhuset
Regler för mastskjulet. Skylt uppsatt
Annonsering av lediga båtplatser
Sålt vaggvagn
Deltagit som funktionärer på Trihatlon simmning över Himmerfjärden.
Planerat och genomfört extra medlemsträff (Höstmötet).
Tagit in offert uppsättning av lyktstoplar.
Tagit kontakt med Trafikverket angående trasiga bommar till Kajen.
Hemsidan hålls uppdaterad om viktiga händelser i klubben.

Motioner
Inga inkomna till årsmötet 2013

Stölder
Vi har har haft motorstölder och inbrott.

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

/Styrelsen
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