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Styrelsens sammansättning
Henrik Winberg
Krister Larsson
Hellen Hjelm
Marie-Louise Linderoth
Alf Persson
Patrik Axelsson
Eva Osterman
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 protokollförda styrelsemöten under 2019.
Revisorer
Hans Hoffman
Urban Grimlund
Revisorssuppleant vakant
Valberedning
Peter Wahlström
Bengt Nilsson
Funktionärer
Jonas Jepsen (tillsynsman och materialförvaltare)
Björn Carlström (Arkholmskommittén sammankallande)
Mats Lindholm (Arkholmskommittén)
Jörgen Römberg (Arkholmskommittén)
Sara Wikberg (Arkholmskommittén)
Hedersmedlemar: Leif Tillbom, Olle Holwaster, Åke Svanfeldt och Siv Grass Andersson
Medlemmar (2018 inom parentes)
Omsättningen på medlemmar 2019:
11 (9) st har lämnat klubben och 21/10 har tillkommit.
Totalt antal registrerade medlemmar per den 31:a december är 177(166).
Bryggbeläggning (2018 inom parentes)
Per den 31:a december fanns 116 (117) båtplatser och antal lediga platser var:
A-bryggan 7 (5) platser lediga
B-bryggan 5 (2) platser lediga
C-bryggan 3 (1) plats ledig
D-bryggan 1 (1) plats ledig
Ekonomi
Ekonomi har gått bättre än planerat, resultatet (före avskrivningar) blev 76 576 kr mot
budgeterat 1 800 kr. Vi hade vid årsskiftet en kassa på 697 606 kr (mot budgeterat 623
101 kr). Intäkterna blev högre än budgeterat tack vare fler nya bryggplatsmedlemmar
än beräknat. Kostnaderna blev lägre än budgeterat, främst då vi inte lyckades utföra
alla planerade arbeten, men samtidigt klarade vi av det trevliga 60-års jubileet som
med sitt oväntat stora deltagarantal ökade i kostnad. För detaljer hänvisas till
bokslutet.
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Besökstariffen för Arkholmen ändrades av årsmötet från 50 kr till 75 kr/dygn.
Intäkterna för Arkholmen för 2019 slutade på 25 747 kr och utgifterna på 19 920 kr
Sedvanligt budgetarbete för 2020 har utförts och som regel budgeterar vi med att
alltid vara likvida, d.v.s. ha en reserv i utgående balans.
Arbetsdagar (2018 inom parentes)
Arbetsdagar: 70 (78) medlemmar deltog på våren och 76 (56) på hösten.
Arkholmen: 8 (9) medlemmar deltog på vårens arbetshelg.
Sjösättningar/Upptagningar (2018 inom parentes)
Sjösättningar med lastbilskran var 48 st (40) och upptagningar 52 st (48).
Miljö
Under maj 2019 utförde Södertörns Miljö- och hälsoskyddsförbund (SMOHF) en
inspektion på plats hos oss i Rangsta. Inspektionsrapporten från SMoHF kom i retur i
augusti och enligt den så uppfyller vi lagstiftningen på samtliga inspekterade områden.
Vi har också, i slutet av oktober, 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. Den fick väl godkänt av SMoHF. Giftfri båtbottenbehandling ska
vara fullt implementerad och ha uppnåtts år 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 2019 togs ett vattenprov på klubbens dricksvatten. Provet skickades på
analys hos ett vattenlaboratorium och visade på att vattnet är tjänligt som
dricksvatten.
Tävlingar
Arkholmen Race
Arkholmen race genomfördes den 17:e augusti. Arrangör var Grödinge BK. 19 båtar
kom till start, varav 5 från Grödinge BK, 8 från Sorunda BK och 6 från Rangsta BK. Vann
gjorde Kjell Svensson Grödinge BK.
Winbergs kanna
Tävlingen har genomförts 6 gånger under sommaren.
I totala resultatet ingår också resultatet från Arkholmen race.
Upp till 13 olika båtar deltog i tävlingarna och när allt sammanräknades blev resultatet
Peter Walhström 1:a, Urban Grimlund 2:a och Alf Persson 3:a.
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Utförda aktiviteter/arbeten 2019
60-års jubileum firades med fest den 15:e juni med knappt 90 anmälda deltagare.
Festen anordnades av klubbens festkommitté bestående av Hellen Hjelm, Anki
Lindholm och Göran Melander. Mycket bra genomfört och uppskattat.
Genomfört sex segeltävlingar.
Genomfört höstmötet (medlemsmöte).
Fortsatt försök med plats för stor båt på A-bryggan.
Genomfört sjösättningar och upptagningar.
Rostlagat mastkran och monterat fallskydd samt målat.
Båttvättsplats ordnat på B-bryggans nock.
Ny liten arbetsbåt (blå) inköpt.
Belysning för D-bryggan klart.
Ytterligare skrubbis har inköpts.
Mastvagn och kompressor lagad.
Ny grill inköpt.
Vattenprov tagits på brunnsvattnet.
Reservvattenfilter inköpt till i pumphuset.
Toatömningshuset klart med avlopp.
Pumphusets dörr har försetts med en plåtskiva på utsidan som väderskydd.
Nytt kylskåp och underskåp till klubbstugan har inköpts.
Klubbstugans verandadörr har försetts med en plåtskiva på utsidan som väderskydd.
Märkning av tomtgränsen, utförd med hjälp av lantmätare.
Nya lås till klubbstugan som låses då dörr stängs.
Bihotell har satts upp.
Förrådsutrymme iordningställt på klubbstugans vind.
Stensatt entrén till klubbhuset.
Satt upp skyltar angående ”ingen snöröjning eller halkbekämpning”.
Genomfört arbetsdagar.
Tillsynsman genomfört löpande gräsklippning.
Backluppeloppisförsök i slutet på en arbetsdag har genomförts.
Ytterligare exempel på frågor av skrivbordskarraktär som behandlas i klubben:
Integretetsfrågor (GDPR)
Skattefrågor
SBU-registerfrågor
Medlemsfrågor
Landsortsfarleden – bevaka utvecklingen
Stadge- och föreskriftsöversyn
Statistikrapportering till SBU
Planerat och genomfört ordinarie och extra medlemsmöten.
Verksamhetsplan, kort- och långsiktig (pågår löpande)
Hemsidan
mm mm
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Arkholmen i samarbete med SBK
Tagit bort antal vindfällen samt sågat upp dem. Huggit ved och burit fram till
eldstäderna (nästan var vecka). Eldat grenar och ris och spillvirke. Rensat vass vid södra
bryggan samt kontinuerlig rensing av badstranden. Klippt nyponbuskar samt krattat
där det behövs.
Rensat tak på sophuset. Skurat toaletter och soprum (Städat veckovis under
sommaren).
Bytt skyltar ”10 ton” samt upp nya skyltar på svenska och engelska med anledninga av
den nya avgiften.
Monterat bryggbelysning, kompletterat med nya stöttor under samtliga bryggor på
norra sidan samt ersatt saknade sektioner. Målat och märkt bergöglor vid samtliga
bryggor. Nytt bord vid sophus, södra bryggan.
Efter båtsäsongen demonterat trapporna på norra sidan samt bryggbelysningar.
Inköp och transport av bryggvirke, material och verktyg för arbetshelgen och för den
löpande skötseln under säsongen.
Förutom arbetsdagen sköts Arkholmen i stort sett dagligen och för den insatsen och
engagemanget vill styrelsen här framföra ett stort tack.
Motioner
Inga formella har inkommits till årsmötet 2019.

Stölder
Inga rapporterade

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

/Styrelsen
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