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Protokoll LBF styrelsemöte den 13 februari 2014 på Breviks 
Båtsällskap 
Närvarande enligt bilaga 1. 

 

1. Mötets öppnande 
Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade närvarande välkomna till dagens 
styrelsemöte. Därefter framförde han ett tack till BBS för den goda förtäringen. 

2. Kommunikation och samverkan 
Ordföranden informerade om att han upplever att den information som förbundet 
skickar till klubbarna stannar från tid till annan på vägen från sändaren till den slutliga 
mottagaren. Vissa klubbar saknar till exempel miljöansvarigs kontaktuppgifter. Då 
skickas informationen till ordförande, där den ibland tycks stanna.  

Ett förslag är att alla klubbar har generella mailadresser till de olika funktionerna. Till 
exempel varvsbas@lbf.se. Dessa kan sedan vidarebefordras internt till rätt 
befattningshavare. Det gör det lättare för omgivningen inklusive de egna medlemmarna 
att nå en viss befattningshavare även om personen byts ut. 

Vid till exempel oförutsedda händelser kan den egna hemsidan vara ett bra sätt att 
sprida information. 

Då uppdateringar sker på LBF hemsida kommer vi att pröva med att skicka ut ett mail 
till alla klubbordföranden. 

På www.batunionen.se finns en högerspalt med aktuella händelser. 

3. Ekonomi 
Kassören Torgny Wingbro informerade om medlemsstatistik. LBF har idag knappt 
3000 medlemmar. Det senaste året har en minskning skett med 70 st. det har bl a 
medfört sänkta inkomster för LBF med ca 10 000 kr. 

SBU tappade  ca 4 000 medlemmar under 2013. 

LSS representant Torkel Florman, informerade om hur genomsnittsåldern stiger på LSS, 
vilket visar att påfyllanden av unga medlemmar är begränsad. Diskuterades om vi skulle 
göra en sådan sammanställning för alla klubbarna. 

Beslöts att varje klubbordförande tar med denna fråga till sin klubb. 

4. Miljö 
Christer Björkén, som nu är miljöansvarig inom LBF, informerade om att det finns 
många med åsikter i miljöfrågor en del av dem saknar dock insikt vilket krävs för en 
seriös debatt. På SBU miljökonferensen under båtmässan är vi väl representerade. 
Förutom miljöansvarig är Björn Sjöström och Lars Tornérhielm där. Aktuella frågor är 
främst bottenfärg och toaavfall.  
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Stadens miljöinspektioner och krav på miljöplaner har renderat i omtag för samtliga 
båtklubbar avseende miljöplaner. Alla klubbordföranden fick redovisa sina erfarenheter 
av inspektionerna och hanteringen av miljöplanerna. Ordföranden informerade om 
arbetet i LBF miljögrupp som består av Christer B, Kristian E, Björn S och Lars T. 
Samtalstonen med staden är för närvarande god och vi anstänger oss för att bibehålla 
den så länge de accepterar vårt alternativ med båtbottentvätt i stället för spolplattor.  
 
Robbie Berqvist från LBK, önskar att LBFs hemsida innehåller alla fakta i 
båtmiljöfrågor. Ordförande pekade på att ett problemet är att det inte finns några strikta 
handlingsregler. 
 
Flera av klubbarna framförde ett önskemål om att mallen som tillhandahölls av LBF 
borde varit mer preciserad och förhandlat den med staden i likhet med arendeavtalet. 
Det är fortfarande ett önskemål. Krister påpekade att LBF måste bibehålla ett så stort 
handlingsutrymme som möjligt gentemot staden så länge som möjligt. 
 
En skrivelse har gått från Sjösportens samarbetsdelegation till Havs- och 
vattenmyndigheten där man begärt förtydliganden med anledning av att deras riktlinjer 
tolkats olika ute i landet. 
 
Önskemål framfördes att båtrådet skall ta upp samordning av toatömningsanläggningar 
så att inte alla klubbarna behöver anskaffa egna tömningsanläggning 
Beslöts att frågan tas upp i båtrådet.  
Förslag på är någon av båtklubbarna på öns södra sida, i anslutning till Kyrkvikens 
mynning och Duvholmen. 
 
Borsttvättens avtal går ut i höst. KBS är positiv till att förlänga avtalet. Enligt 
Ordförande i TBK, Per-Åke Persson, berättade att även Askefors är intresserad av att 
fortsätta. En förslag till förbättring finns som skulle kosta ca 13 – 15 000 kr .  
Beslöts att be Askefors komma med en offert på materialkostnaden. 
 
BBK har lång gående planer på att skaffa en egen borsttvätt. Härvid är ett av kraven att 
den klarar breda båtar. 
 

5. Ekskär 
Ordförande informerade om att Ann Göteson tyvärr har blivit sjuk. Hon har efterträtt 
Åke Nygren som Eksärsansvarig. Det har nu skett en överlämning mellan henne och 
Åke Nygren. Budgeten för investeringar på Ekskär är i år 80 000 kr. 

6. Lidingö Jolleseglare 
Erik Alteryd informerade om att planeringen av JSM går enligt plan. Det behövs fler 
frivilliga som engagerar sig. Ordförande fråga om det denna fråga fanns med på 
dagordningen på resp klubb. Det är önskvärt att det tas upp, framförallt att få fler 
funktionärer. Den 6- 8 juni sker en funktionärsutbildning. I övrigt sker fortsatt satsning 
på nya ungdomskatamaraner av typ Spittfire. Han informerade om möjligheterna att 
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låna båtar från Jolleseglarna. Träning sker som regel alla dagar i veckan. Mer 
information finns på deras hemsida, www.ljs.se 

Under JSM veckan sker samtidigt en seglingsvecka för de egna unga medlemmarna 
önskemål kan komma på en klubb som kan härbergera deras optimistjollarna. 

7. Hamnarna 
Ordförande i ASS, Torbjörn informerade om ASS årsmötet resulterade i ett beslut om 
en förtätning av deras hamn. Styrelsens förslag antogs med 80 %:s majoritet efter en 
tidvis infekterad debatt. På årsmötet deltog mer än dubbelt så många som ett normalt 
årsmöte. Utbyggnaden innebär att ytterligare 60 standardplatser tillkommer. Kommande 
utbyggnad i SBK kommer att ge ca 40 nya standardplatser.   

Lars T informerade om planerade utbyggnader i ASS, LSS och SBK. Staden håller på 
med en upphandling av nya pontoner. 

8. Båtrådet 
Lars T informerade om vanliga frågor i båtrådet. Särskilt investeringar i nya pontoner 
till ASS, LSS och SBK. Han nämnde även att varje gång diskuteras miljöfrågor, främst 
båtbottentvätt och toatömning, utredning om en ny hamn för en ny båt klubb, 
investeringsplanen, arbetet med att medverka till att Lidingö så småningom utses till 
årets båtkomun. 

Ordförande informerade om att det till hösten är dags att förhandla med staden om 
eventuell justering av avgiften för bryggplatserna.  

Beslut Björn S och Kristian E förhandlar med staden om kommande avgifter för 
bryggplatser. 

Avtalet omfattar 2014-2016 enligt huvudavtalet med Lidingö stad. 

9. Båtunionen 
Ordförande. informerade om: 

Skrivelsen till Havs- och vattenmyndigheten, se punkt 4. Miljö 

Båttinget äger rum den 5 mars.  

Båtriksdagen äger rum i Jönköping i år. Deltar gör Lars T och Kristian E samt Philippe 
Tamwelius som är biträdande sekreterare. 

Medlemsnyttan av att vara med i SBU är inte alltid känd. Det pågår bl a en 
strukturförändring i ägandet av Svenska Sjö AB vilket eventuellt kan medföra en 
utdelning av resultatet. 

Det finns bl a en Miljökommitté, Medlemsadministration via BAS-K. Om önskemål 
finns kan en utbildning ske på BAS-K. LSS är en av båtklubbarna som använder 
systemet. Bosön har beslutat att börja använda det.  

Beslut att anordna en utbildning för de klubbar som vill veta mer om BAS-K. 

Sjösäkerhetskommitté, Juridisk kommitté, mässbiljetter där en del av priset går till 
ungdomsverksamhet. 



 Protokoll LBF Styrelsemöte Sida 4 (5) 

   2014-02-13 

 

 

 

Läs gärna mer på SBU hemsida www.batunionen.com.  

10. Övriga frågor 
Inga övriga frågor 

11. Mötets avslutande 
Ordförande tackade närvarande ledamöter och BBS för gott värdskap samt avslutade 
mötet. 

 

Vid Protokollet  Justeras 

 

 

 

Lars Tornérhielm  Kristian Ehrling 

Mötessekreterare  Ordförande 



 Protokoll LBF Styrelsemöte Sida 5 (5) 

   2014-02-13 

 

 

 

 


