Protokoll
fört vid årsmöte med Södertälje Båtsällskap, 2018-02-07 kl 19.00 i klubbhuset, Torpa
Närvarande: ca 60 medlemmar
§ 1. Mötets öppnande
Styrelsens ordförande, Seppo Martikainen, hälsade välkommen och förklarade årsmötet öppnat.
Han gav några korta minnesord om Fredrik Thorstensson och Bertil Karlsson och betonade vår
tacksamhet för deras insaser i klubbens verksamhet.
Sedan redogjorde han för hur kallelsen skett och presenterade förslaget till dagordning.
Årsmötet beslöt
att förklara mötet vara i stadgeenlig ordning utlyst.
att godkänna den föreslagna dagordningen.
§ 2. Val av mötesfunktionärer
Till ordförande för mötet valdes Seppo Martikainen. Till sekreterare utsågs Birger Möller.
§ 3. Rösträkning och justering
Till rösträknare, tillika justeringsmän, valdes Christer Mattsson och Johnny Rickman.
§ 4. Föregående protokoll
Protokollet från klubbmötet i november var justerat och klart. Det finns på hemsidan. Seppo
Martikainen sammanfattade innehållet.
Årsmötet beslöt
att godkänna protokollet och lägga det till handlingarna.
§ 5. Verksamhets- och förvaltningsberättelser (Bilaga 1)
Styrelsens verksamhetsberättelse föredrogs av styrelsens ordförande Seppo Martikainen. Den har
funnits på hemsidan i 10 dagar och delats ut vid årsmötet. Han berättade att den nya SUB-liften
redan är på plats. Därför fick Mauritz Forsström ett särskilt hedersomnämnande och ett tack för allt
arbete han lagt ner på detta. Seppo nämnde också att vi haft några olyckstillbud på klubbens
område. Därför kommer arbetet med att förebygga och hantera risker att prioriteras under år 2018.
Den ekonomiska förvaltningen kommenterades av kassören Jörgen Gustafsson. Han rapporterade…
att resultatet i stort följer den budget som vi fastställde på klubbmötet 2016.
att fonden för ny SUB-lift är upplöst i samband med att vi betalat för SUB-liften.
att vi har tagit ett banklån och att vi kommer att få räntekostnader några år framöver.
att inga stora investeringar planeras under 2018.
att antalet avskrivningar blir mindre vid nästa bokslut eftersom fler inventarier nu är avskrivna.
att den budget för 2018 vi antog på klubbmötet 2017 ser ut att hålla.
Några sektionsledare lämnade muntliga kommentarer utöver det som står i årsberättelsen:
- Webb och register: Lars Wigren berättade om den nya datalag som träder i kraft i maj 2018. Han
räknar med att vi kommer att klara de nya kraven.
- Hamnen: Ulf Oscarsson påminde om olycksrisker som finns på bryggor och kajer. Nu har vi testat
att ankra om en brygga i egen regi. Det blev både billigt och bra tack vara arbetsvilliga medhjälpare
som ställde om. Just nu finns inga planer på omankring under 2018. Men en saltvattenpump ska
anskaffas.
- Område/miljö: Krister Carlsson informerade om blästring. Vi har inga problem, men det pågår en
debatt i olika båttidningar. Stockholms kommun har infört strängare regler om båtbottenfärger i
Mälaren. Vi ligger ju i Saltsjön, men följer ändå ärendet noggrant.
- Från seglingssektionen rapporterades att det är färre som deltar, men att man ökar samarbetet med
andra klubbar.
- Vakt: Lars Axelsson tackade alla som gått vakt. Vi har varit förskonade från besök av obehöriga
och från större stölder. Grindarna har tätats mot fukt och fungerar nu som de ska.

- Ungdom: Martin Dillman berättade om planerna på att starta en sjöscoutkår. Man har ett
preliminärt intresse från tre ledare, men behöver naturligtvis flera både ledare och funktionärer.
Härvid utbröt årsmötet i en spontan applåd.
- Axvik: Roger Blomquist berättade att han tagit över efter Anders Uvgård. Jörgen Gustafsson
informerade om att arrendekontraktet skall omförhandlas när det löper ut nästa år. Seppo
Martikainen berättade om våra kontakter med Sjöfartsverket kring den nya farleden från Landsort
till Södertälje. Den ska gå öster om Axvik och vi behöver få skydd mot svall från yrkestrafiken.
- Säkerhet: Lennart Karlsson berättade om pågående förbättringar i elsäkerheten.
- Jubileum: Lars Wigren påminde om 70-kalaset som ska begås den 16 juni.
Mötet beslöt
att ta emot verksamhetsberättelsen och lägga den till handlingarna.
att fastställa resultat- och balansräkning.
att tacka styrelsen för gott arbete.
§ 6. Revisionsberättelse
Christer Molin redogjorde för revisorernas granskning och läste upp revisionsberättelsen. I den
föreslår man årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2017 års förvaltning.
§ 7. Fråga om ansvarsfrihet
Årsmötet beslöt
att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.
§ 8. Rapport om budget och avgifter
Kassören sammanfattade innehållet i den budget för 2018 som antogs på klubbmötet i november.
Då beslöts också att våra olika avgifter skall vara oförändrade under är 2018.
§ 9. Styrelsens verksamhetsplan (Bilaga 2)
Seppo Martikainen redogjorde för styrelsens förslag till verksamhetsplan för år 2018.
Den lilla fick-foldern ingår också i verksamhetsplanen och den kommer att tryckas snarast efter
årsmötet.
Mötet beslöt
att hålla klubbmöte onsdag 7 nov kl 19.00.
att nästa årsmöte skall hållas onsdag 6 febr 2019 kl 19.00.
att godkänna verksamhetsplanen och önska styrelsen lycka till med att genomföra den.
§ 10. Styrelsens förslag
Seppo Martikainen redogjorde för styrelsens huvudinriktning för verksamhetsåret 2018.
- Säkerheten kommer i första hand ur alla aspekter!
Vi ska arbeta för att vi ska ha en god säkerhet mot att det sker personskador. Vi ska ha utrustningar,
anläggningar och metoder där riskerna är så små som möjligt. Vi ska lära oss av de incidenter som
inträffar.
Exempel på aktiviteter som finns på dagordningen för 2018 är
- Arbetet med riskhantering
- Miljöplanen
- Rutinen beträffande inträffade incidenter
- Synpunkter från medlemsenkäten
En stadgeändring beslöts på klubbmötet i november. Det gällde reglerna för att kalla till årsmöte.
Den nya lydelsen i § 9 är: ”Kallelse till årsmötet skall ske genom anslag på Torpa, notis på hemsidan
och gruppmail 7-14 dagar före mötet.”

Stadgeändring skall godkännas av två klubbmöten. Nu var det alltså ”andra läsningen”.
Mötet beslöt
att anta styrelsens förslag till arbetsinriktning.
att godkänna förslaget till stadgeändring.
att notera att beslutet om stadgeändring var enhälligt.

§ 11. Motioner
En motion och ett förslag hade inkommit till årsmötet. Båda handlar om vårt vaktsystem.
1. Åsa Ring redogjorde för motion 1. Eftersom vi är flera medlemmar än det finns vaktpass kan det
hända att några tvingas böta för utebliven vakt, trots att man vill vakta, men alla vaktpass är
upptagna. Då föreslår hon att vaktchefen ges rätt att medge att man får gå tre personer sådana nätter
då vaktpass inte kan erbjudas.
2. Ett förslag (som inte var en formell motion) gick ut på att vissa nätter skulle kunna delas i två, så
att överblivna väktare löser av ordinarie kl 2, eller tillåts byta sin vaktplikt mot utökad arbetsplikt.
Lars Axelsson berättade att ingen tvingats betala mot sin vilja under 2017. Man får räkna bort dem
som är befriade från vaktplikt av olika skäl. Vi har också ett antal medlemmar som önskar betala för
att slippa vakt. Lars får varje år skicka ut ett antal kallelsebrev för att få vaktpassen fyllda. Så i
teorin kan problemet uppstå, men i praktiken har det sällan hänt.
Efter överläggning beslöt mötet
att vaktchefen ges rätt att medge att man får gå tre personer om vaktpass inte kan erbjudas.
att inte dela upp vaktpass eller medge sammanblandning med arbetsplikten.
§ 12. Val av styrelseledamöter
Pecca Wickman från valberedningen redogjorde för förslagen till val av funktionärer:
Ordförande 2 år Seppo Martikainen (udda)
kvarstår
Sekreterare 2 år Birger Möller (udda)
kvarstår
Ledamot 2 år Per Göran Traung (udda)
kvarstår
Ledamot 2 år Reine Andersson (udda)
kvarstår
Vice ordförande 2 år Lars Wigren (jämna)
Kassör 1 år Jörgen Gustafsson (jämna)
Ledamot 2 år Börje Persson (jämna)
Ledamot 2 år Mauritz Forsström (jämna)
Ledamot 1 år Krister Carlsson (jämna)

omval
omval
omval
omval
omval

Suppleant 1 år Per-Arne Wickman
Suppleant 1 år Anders Österberg
Suppleant 1 år Ulf Oscarsson

omval
omval
omval

Adjungeras:
Klubbmästare 1 år Roger Blomquist
Säkerhetschef 1 år Lennart Karlsson

omval
omval

Mötet beslöt
att välja de föreslagna.
§ 13. Val av revisorer
Revisor 1 år Christer Molin (jämn)
Revisor 2 år Gustav Lindström (udda)
Suppleant 1 år Lennart Persson

omval
kvarstår
omval

Mötet beslöt
att välja de föreslagna.
§ 14. Val av ledamöter till sektioner
Hamnen
Sektionsledare 2 år Ulf Oscarsson (jämn)
Ledamot 1 år Bengt Avén
Ledamot 1 år Björn Tenlén

omval
omval
nyval

Hallsektionen
Sektionsledare 2 år Reine Andersson (udda)
Ledamot säkerhet 1 år Lennart Karlsson

kvarstår
omval

Område/Miljö
Sektionsledare 2 år Krister Carlsson (udda)
Klubbmästare 1 år Roger Blomquist
Bastuansvarig 1 år Hans Larsson
Ledamot 1 år Örjan Eriksson

kvarstår
omval
omval
omval

Båthantering
Sektionsledare 2 år Mauritz Forsström (jämn)
Ledamot 1 år Johan Grevald
Ledamot 1 år Per-Arne Wickman
Ledamot 1 år Espen Eisland
Ledamot 1 år Bror Sjöqvist
Ledamot 1 år Björn Edström
Ledamot 1 år Mikael Jakobsson
Reserv 1 år Lars Wiberg

omval
omval
omval
omval
omval
omval
omval
omval

Vaktsektionen
Sektionsledare 2 år Lars Axelsson (udda)
Ledamot 1 år Daniel Zippert
Ledamot 1 år Bengt Jansson

kvarstår
omval
omval

Seglingssektionen
Sektionsledare 2 år Anders Österberg (jämn)
Ledamot 1 år Åsa Ring
Ledamot 1 år Calle Nyström
Ledamot 1 år Tomas Rundberg
Ledamot 1 år Leif Edvinsson
Ledamot 1 år Johnny Rickman
Ledamot 1 år Jonas Sandh

omval
omval
omval
omval
omval
omval
nyval

Ungdomssektionen
Sektionsledare 2 år vakant
Ledamot 1 år Philip Jalonen

nyval
omval

Formandet av sjöscoutkåren är ännu i sin linda. Martin Dillman rapporterar till styrelsen om hur det
fortgår. Formella val av kårchef, ledare och funktionärer får ske på klubbmötet i november.
Axvik
Sektionsledare 2 år Roger Blomquist (udda)
Ledamot 1 år Bror Sjöqvist

kvarstår
omval

Fifång
Sektionsledare 2 år Börje Persson (udda)
Ledamot 1 år Ingemar Fäldt

kvarstår
omval

Information
Sektionsledare 2 år Rolf Sallander (udda)
Ledamot web 1 år Peter Sjölin
Mötet beslöt
att välja de föreslagna.

kvarstår
omval

§ 15. Val av valberedning
Sammankallande 2 år vakant (udda)
Ledamot 1 år Inger Hellström
Ledamot 1 år Lars Wiberg
Ledamot 1 år Nils Nyström

nyval
omval
omval

Mötet beslöt
att välja de föreslagna.
att komplettera valet på klubbmötet i november.
§ 16. Hedersutmärkelser
Enligt stadgarna kan styrelsen emellanåt föreslå nya hedersmedlemmar. I år utser vi ingen
hedersmedlem!
Många medlemmar gör och har gjort mycket långvariga och goda insatser för SBS och förtjänar att
uppmärksammas - ett stort TACK till er alla.

§ 17. Tack till avgående funktionärer
Seppo Martikainen uttalade ett varm tack avgående till Peter Stål och Anders Uvgård.
Och även varma tack till övriga!
– Alla som kvarstår i sina roller
– Alla som gör lite extra t ex upprättar rabattavtal med leverantörer, tar över vid sjukdom, deltar i
debatten om den nya farleden från Landsort, sprider information om verksamheten i SBS.
– Alla som verkar för att SBS ska vara en bra båtklubb
– Alla som agerar för en god och säker miljö.

§ 18. Mötet avslutas
Mötets ordförande, Seppo Martikainen, tackade årsmötesdeltagarna för ett bra årsmöte och
förklarade Södertälje Båtsällskaps årsmöte 2018 avslutat.
Södertälje dag som ovan

Justeras:

Birger Möller
Sekreterare

Christer Mattsson

Johnny Rickman

