
  

 

Verksamhetsberättelse för Svindersviks båtklubb 
1 januari 2016 – 31 december 2016 
 
I styrelsen har ingått: Pierre Ljungqvist ordförande, Anders Egerö v ordförande, Rolf Edling 
kassör, Stefan Nilsson sekreterare, Olof Antell v sekreterare, Mathias Larsson hamnkapten 
(fyllnadsvald vid höstmöte), Håkan Sandström intendent, David Montano bitr intendent.  
 
Funktionärer: Viktor Pylypenko v hamnkapten (sjukskriven). Olli Kärki, David Montano 
och Janos Farkas slipförmän. Stefan Nilsson, Dag Petré och Anders Egerö vice slipförmän. 
Craig Mumme och Richard Pålsson förrådsförvaltare, Jonas Andersson vaktchef, Ann-Sofie 
Bertlind klubbmästare. Hemsida och Facebook: Mats Utbult och Anders Egerö. 
Revisorer: Per Ödmann/Thomas Wengholm (sammankallande), Jonas Leander och Anita 
Fagerberg (fyllnadsvald). 
Valberedning: Christoffer Rus, Philip von Malortie, Mats Thorsen (fyllnadsvald).  
 
Styrelsen har under verksamhetsåret kallat till 10 styrelsemöten, höstmöte samt årsmöte.  
På höstmötet togs beslut om en smärre ändring av stadgarna (se Klubbarbeten). 
 
Nya medlemmar: Ett mycket stort antal nya medlemmar har antagits till klubben. 
Uteslutna medlemmar: En medlem har uteslutits.  
 
Antalet medlemmar var vid verksamhetsårets slut 108 (+45, varav 11 f d provmedlemmar).  
Antal båtar: 85 st fördelat på 46 segelbåtar, 32 motorbåtar, 4 kajaker, 1 husbåt, 1 minsvepare 
och 1 roddbåt. (Okänt antal föregående verksamhetsår). 
Följande medlemmar har dubbla båtar: David Montano, Christoffer Rus, Håkan Sandström 
och Nilo Manosalva. 
 
Administration 
Den nytillträdda styrelsen beslöt, som ett av sina första beslut, att avskaffa den prövotid för 
nya båtägare som gällt under många år. Rutinen har inte varit till någon nytta utan endast ökat 
styrelsens arbetsbörda med medlemshantering och fakturering. Från våren skapades ett 
elektroniskt formulär för ansökan om båtplats/medlemskap vilket väsentligt har underlättat 
hanteringen. Fram till 27/2 finns sammanlagt omkring 60 ansökningar registrerade i systemet. 
 
Försäkringar 
Såväl sunda förnuftet som stadgarna säger att varje båt vid klubben ska vara försäkrad oavsett 
båten används eller är ”parkerad” på land. Efter åtskilligt tjat under hösten kunde styrelsen till 
slut få uppgifter om gällande försäkringar från samtliga båtägande medlemmar. 
 
Klubbarbeten 
Årsmötet 2016-03-18 beslöt att perioden med självständiga arbetsgrupper vid SBK skulle 
avslutas och att det i fortsättningen är styrelsen som tar beslut om vilka arbeten som ska 
utföras och med vilken prioritering. Styrelsen ansvarar också för att kalla medlemmar till 
klubbarbeten så att en rättvis fördelning av arbetsinsatser kan ske. Klubbarbeten har därefter 
genomförts 2 april, 29 maj, 19 juni, 11 september och 23 oktober. Efter den sista arbetsdagen 
hade klubbens alla medlemmar gjort minst en arbetsdag samtidigt som ett flertal hade jobbat 
frivilligt vid två eller fler tillfällen.  
Landbryggan vid Smedjan har renoverats och lyfts i två omgångar och flytbryggan har fått 
förstärkt landförtöjning. En samling järnskrot mm som gömts under en brygga har lyfts upp 
och transporterats till återvinning liksom diverse elskrot och innehållet i miljöboden. 
Montering av Y-bommar på insidan av mastkranens flytbrygga har påbörjats.  
Under hösten genomfördes en omfattande röjning av spillvirke på Östra plan.  
 



  

 
Vändskivan vid Östra plan har renoverats av Olli Kärki och David Montano. Rälsen under 
vattnet vid Östra plan har, av inhyrd dykarfirma, renoverats och försetts med med en 
plankbädd för bättre bärighet. Total kostnad ca 65 000 kr.  
Klubbens elsystem har kartlagts och ett förslag till åtgärdsplan har tagits men ännu ej 
genomförts. Mastkranens brytblock och vajertrissa har smorts upp. 
Förutom detta har många viktiga arbetsinsatser utförts av klubbens medlemmar. 
 
Sjösättning och upptagning 
Vid höstens upptagning skedde en olycka på Stora plans västra spår p g a ett missförstånd, 
lyckligtvis helt utan personskador. En båt välte och skadades och ytterligare två fick mindre 
skador som täcktes av båtägarnas egna försäkringar medan klubben betalade deras självrisker. 
Östra plans sliplag har varit ostrukturerat och vid höstmötet beslöts att såväl sjösättning som 
upptagning i fortsättningen sker vid två skilda helger och med två olika arbetslag.  
 
Bryggplatser. Efter en omfattande arbetsinsats av t f hamnkapten var endast ett fåtal 
bryggplatser ej uthyrda till sommaren. 
Vinterplatser. På grund av sena återbud samt frånvaro vid upptagningsdagen har sammanlagt 
6 platser tyvärr blivit outnyttjade.  
 
Bortglömda båtar 
En liten segelbåt låg utan tillstånd förtöjd vid Smedjan hela vintern och våren. Styrelsen 
anmälde den som upphittad och påbörjade en försäljning. Men båten visade sig vara bebodd 
och efter uppmaning flyttades den till andra sidan där den ännu ligger kvar, högt upp på land. 
På Västra plan ligger tre ”bortglömda” båtar. Dessa tillhör före detta klubbmedlemmar – en 
utesluten, en avliden och en ej längre kontaktbar.  
 
Större inköp 
Begagnad flytbrygga för 20 000 kr. Kraftfull borrmaskin för bryggarbeten. Utombordsmotor 
till bojbåten. Elektrisk winch med bensindrivet elverk till bojbåten. Nummerbrickor av 
mässing till godkända bojar. 
 
Nattvakt  
Klubben har gått nattvakt under sommarhalvåret tillsammans med Segelsällskapet Gäddviken 
och Finnboda båtklubb. Vaktgången har för första gången på flera år fungerat nästan 
klanderfritt. 3 vaktpass har blivit inställda på grund av oanmäld frånvaro vilket resulterat i att 
dessa medlemmar fått en straffavgift på 1 000 kr. Vaktchef har varit Jonas Andersson. 
 
SBK på nätet 
Klubbens hemsida har i första hand använts för meddelanden och rapporter till medlemmarna. 
På klubbens Facebooksida har det i perioder varit ett aktivt utbyte av både information och 
diskussion kring klubbens angelägenheter. Alla medlemmar rekommenderas varmt att ansluta 
sig. Namnet är ”Medlemmar i Svindersviks båtklubb”. 
 
Klubbsamverkan 
SBK var representerat av ordförande och kassör när NFBK under hösten kallade till ett möte 
där Nacka kommun informerade om sin syn på båtklubbarnas framtid. 
 
Nacka i mars 2017 
Styrelsen för Svindersviks båtklubb 


