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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
David Karlsson
hamnfogde
Alf Persson
hamnkapten
Vakant
suppleant
Marie-Louise Linderoth
suppleant och miljöansvarig
Styrelsen har under året haft 11 styrelsemöten.
Revisorer
Mikael Landeblad
Urban Mattsson
Hans Hoffman (revisorssuppleant)
Valberedning
Johan Andersson
Helena Grendin
Funktionärer
Staffan Hansson (vagnbas)
Niklas Hammar (vagnbas)
Vakant (vice vagnbas)
Björn Jacobsson (Stroppare)
Vakant (stroppare)
Åke Svanfeldt (kranansvarig och materialförvaltare)
Sverker Eriksson (bryggvärd A+B)
Kjell Persson (bryggvärd C+D)
Conny Silvferblad (tillsynsman tillsatt under året)
Bo Svanfeldt (Arkholmskommitte sammankallande)
Graham Wyatt (Arkholmskommitte)
Siv Grass-Andersson (Arkholmskommitte)
Mikael Osterman (Arkholmskommitte)

Stöd åt Valberedningen
Både kassören och hamnfogden har valt av personliga skäl att avgå innan fullgjord
mandatperiod. Styrelsen har efter bästa förmåga bistått valberedningen med avseende
val av kandidater.

Medlemmar
Omsättningen på medlemmar 2011:
17 st har lämnat klubben.
19 st har tillkommit.
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Bryggbeläggning
Bryggbeläggning var vid slutet av 2011:
A-bryggan 10 platser lediga
B-bryggan 5 platser lediga
C-bryggan ingen plats ledig
D-bryggan 1 plats ledig (reserv)
Ekonomi
Det går bra för oss. Resultatet var 224 000 (avrundat) mot budget 178 000 (avrundat).
Vår likviditet är 523 000 (avrundat).
Främst arbetar vi med att stärka likviditeten genom att noggrant prioritera utgifter.
Sedvanligt budgetarbete för 2012 har utförts. Nytt dokument för Avgifter 2012 har
tagits fram. Under höstmötet 2011 beslutades ändrad period för fakturering av
avgifter. För den detaljerade ekonomiska ställningen hänvisas till bokslutet.
Arbetsdagar
Y- bommar: 30 medlemmar deltog på våren och 25 på hösten
Arbetsdagar: 31 medlemmar deltog på våren och 23 på hösten
Arkholmen: 7 medlemmar deltog på våren och 2 på hösten
Sjösättningar/Upptagningar (2010 inom parentes)
Planerade sjösättningar med fast kran var ca 19 st (30) och upptagningar 17 st (21).
Sjösättningar med lastbilskran var 28 st (9) och upptagningar 26 st (21).
Den fasta kranen har vidare använts för ett 10-tal båtar under sommarsäsongen.
Miljö
Som tidigare har rapporterats har Södertörns Miljö- och hälsoskyddsförbund dragit
igång en översyn av småbåtshamnar.
Miljökravet på klubben medlemmar är att följa miljöanvisningarna genom att utföra
egenkontroll.
Någon avvikelse enligt egenkontroll har för närvarande inte rapporterats, enligt
anvisningarna som finns på hemsidan.
Arkholmen
Samarbetet med SBK går utmärkt. Bryggor har blivit lagade och färdigbyggda. Inkomst
för 2011 är 9312 kr. 2012 planeras nya bord med britsar. Många nöjda gäster har
besökt ön.
Arkholmen race gick den 28 augusti. Femton båtar kom till start, varav fem från GBK,
åtta från Sorunda och två från Rangsta. Vann gjorde Kjell Svensson, GBK.
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Utförda arbeten
Vi reserverar oss mot att samtliga utförda aktiviteter inte kommit med men vill ändå ge
en överblick över vad som har gjorts.
Arbeten utförda på ordinarie arbetsdagar:
-Bryggor mm på Arkholmen
-Y-bommar
-2 st ”skrotbåtar” avlägsnade. 2 st återstår.
-Överblina vagnar och vaggor avlägsnade. Några återstår.
-Förstärkning av räcke till mastkran.
-Montage av nya el stolpar på Brygga C och D och inkoppling av El till dessa.
-Anslutning el stolpe A bryggan.
-Städning – röjning - trädfällning
-Borttransport av pålar till GBK.
-Lagat arbetsflotten och sjösättning
-Flyttat av vagnar och vaggor från gräsplan.
-Monterat en hastighetsbegränsnings skylt 3-knop på D-bryggan
-Rostskrapning av Kranmasten.
-Byte av skymmningsrelä
Arbeten utförda utöver ordinarie arbetsdagar:
-Reparation av D bryggan (arbetet skedde på isen)
-Reparation/svetsning av grindar till C- och D-bryggan
-Byte av trasiga lampor (Lyktstolpar)
-Snöplogning
-Dykare som kapat pålar under vattenytan utanför ”fiskebryggan”
-Städning av klubbens förråd
-Gräsklippning (många ggr)
-Transporterat skräp till Avfallsanläggningen
-Fixat till en parkeringsplats för en 5-6 bilar framför förrådet

Information och övrigt arbete
Nya Bryggor
Styrelsen har tagit in fyra offerter från olika bryggtillverkare. Dessa har utvärderats och
varje bryggtillverkare har också fått kompletterande frågor som därefter har
utvärderats. Styrelsen kommer att på årsmötet 2012 informera om inriktning för
fortsatt arbete och ta med kostnader för brygginköp i budgeten för 2012.
Lås och belysning
Som informerades på höstmötet så är kostnaderna för nytt nyckelsystem (runt 100
ksek) respektive ny belysning (ca 250 ksek) för höga.
Just nu prioriteras investeringar för ny lösning av C- respektive D-bryggan. Vi
informerade också om att vi kunde köpa begagnade, kompletta lyktstolpar från Svevia
till en bråkdel av vad nya kostar. Dessa är nu beställda.
Pga stölder och inbrott i förrådet har vi bytt ut A-nycklar och tillhörande låskistor.
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Besiktningar
Årlig besiktning av kran och mastkran har utförts av certifierat besiktningsföretag
Lastbilskran
Enligt beslut på höstmötet 2011 skall lastbilskran erbjudas som ordinarie
alternativ i ett år till.
Enligt beslut på höstmötet 2011 avslogs förslaget om att varje
medlem ska betala lastbilskranen kontant på plats
Tillsynsman
Under Juli månad tillsatte styrelsen Conny Silfverblad som tillförordnad tillsynsman.
Höstmötet 2011 godkände tillsättningen.
Stadgar och föreskrifter
Nya stadgar och föreskrifter har tagits fram och presenterades på höstmötet 2011.
Stadgeförslaget med bilagor godkändes med tillägget att endast båtplatsmedlemmar
ska ha rösträtt.
Till årsmötet 2012 skall beslut nummer 2 tas för att stadgarna ska träda i kraft.
Motioner
Under höstmötet 2011 behandlades 3 st motioner.
1. Angående avyttring av fasta kranen
Beslutades att bordlägga motionen enligt styrelsens förslag. Frågan behandlas således
inom ramen för åtgärder av C-, D-bryggan och mastkran.
2. Säkerställa säkerheten kring mastkranen
Beslutades att bifalla motionen enligt styrelsens förslag. Åtgärderna kommer att
utföras på arbetsdagar under 2012.
3. Räddningsstegar på bryggorna samt skylt som visar var första förband och
brandsläckare finns.
Beslutades att bifalla motionen om skyltarna enligt styrelsens förslag.
Beslutades och att låta styrelsen utreda räddningsstegarna ytterligare.
Beslutades att styrelsen ska utreda behovet och användning av sk ”hjärtstartare”.
Samtliga frågor kommer att behandlas under 2012.

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

/Styrelsen

