
 
 
Protokoll från styrelsemöte 28 maj 2009 på Ekskär 
 
Deltagare: 
Marcus Linderbäck BBS 
Ernst Nilsson  BBS 
Jan Thuresson SUB 
Allan Lundin  KBS 
Olle Erlandsson BBK (Mijöansvarig) 
Åke Nygren  KBK 
Christian Ehrling BBK (Förhandlingsgruppen) 
Robbie Bergqvist LBK 
Thomas Mehks BBK 
Clemes Fleige LSS 
Philippe Tamwelius TBS 
Torgny Wingbro AU  (Förhandlingsgruppen) 
Bengt Gärde  AU  
Olle Hult  AU 
Ulf Haraldsson ASS 
Pär Persson  SBK (Intendent Ekskär) 
Björn Sjöström AU  (Förhandlingsgruppen) 
 
1. Mötets öppnande. 

Efter båtfärd till Ekskär och rundvandring på ön samlades vi i huset och Bengt förklarade 
mötet öppnat. 
 

2. Fastställande av dagordning 
Det utsända förslaget till dagordning faställdes . 
 

3. Ekonomirapport 
Torgny rapporterade att alla klubbar betalt avgiften och att kassan står på årshögsta. 
Ytterligare en utdebitering till SBU kommer och utbetalning av stödet till Lidingö 
Jolleseglare. 

 
4. Föregående mötes protokoll (LBK 5 mars 2009, finns på www.lidingobf.se) 

Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 

5. Ekskär, lägesrapport och uppföljning tidigare fattade beslut 
a. Information från rundvandringen: 

i. Grillplatsen röjd. Pär tar fram ritning och kostnad på grill i rostfritt och 
bänkar för beslut av AU. 

ii. Alla bojar har fått ny kätting. 
iii. Norra pontonen slet sig i vintras. Den fick först förankras tillfälligt men är 

nu försedd med ny kätting. 
iv. All kätting till pontonerna har inspekterats. 
v. Skyltning som förbjuder långsides förtöjning är beställda. 

vi. Bojar utlagda på västra sidan. 
vii. Vindskydd med fönster har byggts vid bryggorna trots tidgare beslut. 

viii. Styrhytten renoverad utvändigt: Slipad och inoljad. Taket byts i sin helhet 
efter midsommar. 

ix. Västra bryggan befanns efter inspektion inte vara i behov av renovering. 
x. Bastun slipad utvändigt och ska oljas in. Däcken har oljats och karmen runt 

öppningen mot altanen har förstärkts. Innertaket har bytts och även 



 
 

isoleringen. Invändigt oljat med parafinolja. 
Aggregatet tillfälligt lagat men behöver permanent lagning. 

b. Byggandet av vindskyddet på bryggan i strid med styrelsens beslut diskuterades 
ingående. Styrelsen fastslog att besluten om att inga personliga tillhörigheter får 
lämnas på bryggorna och att alla måste kunna känna sig välkomna överallt måste 
efterlevas. Inget beslut togs om rivning av vindskyddet. 

c. Styrelsen beslöt att ta fram en vision/plan för långsiktig utveckling av Ekskär. Åke 
Nygren ritar och sammanställer förslag och önskemål. Högböte och Norrviken på 
Runmarö nämndes som goda exempel. Förslag och synpunkter kan mailas till Åke 
på ake.nygren@mondo.se. 

d. Intresse finns för att förlänga norra bryggan om pontoner kan frigöras i någon av 
hamnarna. Frågan tas med till Båtrådet. 
 

6. Rapport från Båtriksdagen 
Bengt och Philippe deltog. Bl.a. beslöts att behålla namnet Båtunionen men att förstärka 
profil och image. Björn framförde synpunkter på protokollets läsbarhet. Toalettfrågan för 
fritidsbåtar diskuterades aldrig på båtriksdagen av formella skäl. Bengt är nyvald 
ordförande i SBU och förhoppningen är att Bengt ska modernisera och effektivisera 
verksamheten. 
 

7. Avtalet med Lidingö Stad 
Förhandlingsgruppen bestående av Björn, Torgny och Christian rapporterade status och 
fick mandat för att driva frågan vidare enligt vald strategi.  Frågan om båtbottentvätt mm. 
diskuterades. 
 

8. Inför Båtrådet.  
Alla återstående åtgärder för resp. klubb skickas omg. till Björn. 
LSS tog upp frågan om att överföra en brygga till båtavtalet. LSS har haft problem med att 
man fick ta bort bommarna för att möjliggöra underhållsarbeten som sedan aldrig 
genomfördes.  
 

9. Borgensåtagande för SBU-lån 
Bakgrunden och historiken föredrogs. Efter votering beslöts med klar majoritet att LBF 
inte skulle lämna någon borgen. 
 

10. Övriga frågor. 
Inga anmälda. 
 

11. Tid och plats nästa möte 
LSS åtog sig att arrangera nästa möte enligt plan, onsdag 14 oktober kl. 19. LSS 
återkommer betr. förtäring. 
 

12. Mötets avslutande 
Mötet avslutades och vi åkte snabbt och bekvämt tillbaka till Lidingö i regnet. Stort tack 
till Olle Erlandsson för transporten och till Bengt och Olle som ordnat med förtäring i 
olika former. 
 
Vid protokollet   Justeras 
 
 
Björn Sjöström   Bengt Gärde 


