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1. Mötets öppnande 

Ordföranden öppnade mötet och hälsade alla välkomna samt tackade 
Askrike Segelsällskap för den goda måltiden.  

 

 

 



 
 

 
 

 

2. Föregående protokoll 

Mötet hölls på Ekskär. Ordföranden gick igenom beslutspunkterna varefter 
protokollet lades till handlingarna. 

3. Ekonomi 

Kassören redovisade utfallet från föregående år. Utfallet följer i stort 
budget. Förslag till budget för 2016 redovisades och innebär inga större 
förändringar. Kassören föreslår oförändrade avgifter. 

4. Lidingö stad 

- Bryggbesiktningen 

Denna genomfördes den 14 oktober och från förbundet deltog Lars 
Tornerhielm. Han gav en kort resumé: 

På Lidingö båtklubb vill man sänka en pir. Lidingö segelsällskap får nya 
betongbryggor. På Katrinelund sker också utbyte av ponton. Vid Talludden 
har utbyte av pontoner skett. I Käppala har man önskemål om att förstärka 
och förlänga piren med sprängsten. Brevik har fått nya pontoner. I 
Skärsätra planerar man att utöka vattenområdet i samband med 
utbyggnad av hamnanläggningen. I Torsvik diskuterade man 
båtbottentvätten och hur den har fungerat under säsongen. Inget särskilt i 
Sticklinge. I Askrike konstaterades att det fanns åtgärder som ännu inte 
genomförts av entreprenören. 

 
- Framställan om tunga båtar 

Ordföranden informerade om denna fråga. Det finns exempel på 
medlemmar som har blivit avvisade från båtklubbar när de bytt till en 
större båt. Tanken är att hamnkaptenerna i begränsad omfattning får 
disponera viktfördelning inom hamnanläggningen utifrån en generell 
viktbegränsning per ponton/brygga. Detta har framförts som förslag till 
Lidingö stad redan i början av året men deras svar kom först på dagens 
möte i Båtrådet. Staden har utrett frågan i utgångspunkt i generella 
höjningar av vikter vilket inte varit LBF;s förslag varefter frågan återigen 
återförts till Lidingö stad för ny behandling. 

 

 

 



 
 

 
 

 

 
- Båtkön och årets tilldelning 

Ordföranden informerade att Lidingö stad har haft synpunkter på hur 
tilldelning av båtplatser sker i båtklubbarna. Staden konstaterar att ungefär 
var fjärde plats tilldelas utanför båtkön. LBF har redogjort för några av 
skälen till detta. Bl.a. så har LSS ett undantag där man tilldelar vissa 
platser till kappseglare. I ASS har ett antal platser delats ut till reaktiverade 
medlemmar utanför båtkön. Diskussion fördes kring detta och flera 
vittnade om svårigheter att fylla båtplatserna från båtkön. Flera framförde 
generella svårigheter att fylla upp klubbarnas båtplatser.  

 
- Digitaliserad båtkö 

Lidingö stad har framfört att man skulle vilja digitalisera båtkön. Detta har 
framförts i Båtrådet och man var då överens om att skapa en arbetsgrupp 
som skulle arbeta med detta. Från LBF kommer My Lundin och Björn 
Sjöström att delta i denna arbetsgrupp. Mötet konstaterade att man ser 
positivt på detta.  

  
- Utvecklingen i Skärsätra 

Under dagens möte med Lidingö stad föreslogs att Skärsätra båtklubbs 
vattenområde ska utökas. Förslaget är dock enligt klubbens företrädare 
inte det man förväntat sig och kommer inte att ge några fördelar som det 
ser ut i den version som Lidingö stad tagit fram.  

 
- Katrinelunds skrivelse 

Torsten Engevik från KBK informerade om det önskemål man har att 
omgående bygga ut en fast brygga med en trappavsats samt montera T-
järn på densamma och att detta ska bekostas av båtklubbarnas 
gemensamma medel. Ordföranden redovisade AU;s svar på denna 
framställan som även bifogats till kvällens dagordning. Diskussion fördes 
kring frågan som engagerade församlingen. Förändringar av befintlig 
brygga omfattas av det gemensamma underlaget för investeringar och kan 
inte hänföras till underhåll varför önskemålet får beaktas enligt prioritet för 
kommande åtgärder. 

 

 



 
 

 
 

 

5. Ekskär 

Lennart Gibo informerade om årets säsong på Ekskär. Antalet besökare 
har stadigt ökat. Det är särskilt glädjande att det kommer fler och fler 
barnfamiljer till ön. (Ordföranden konstaterade att utvecklingen på Ekskär 
är mycket positiv vilket är glädjande.) Under året har västra bryggan 
renoverats och underhåll av olika slag. Inför 2016 planeras för en del 
åtgärder särskilt kring bryggorna. Bl.a. ska några bojar bytas ut så att alla 
bojar är av samma typ. Man planerar även att bygga upp ett nytt sophus i 
plåt då det finns vissa sanitära problem med det nuvarande. 
Bastuaggregatet är i dåligt skick så det måste också åtgärdas. Lennart är 
dock övertygad om att samtliga åtgärder kommer att rymmas inom budget.  

På längre sikt finns tankar om att bl.a. förbättra och bygga ut 
sandstränderna. Man vill även förbättra helikopterlandningsplatsen så att 
den även kan fungera som mötesplats. Det finns även idéer om att bygga 
ytterligare en bastu på lite sikt då det är hårt tryck på den som finns idag. 

6. Lidingö Jolleseglare 

Erik Alteryd berättade att årets verksamhet fungerat bra. Årets säsong har 
varit en av det bättre rent seglingsmässigt. Året började lite trögt men 
hämtade sig snabbt bl.a. till följd av att man fått en duktig tränare inom 
katamaranseglingen. Optimistseglingen är en viktig del av ungdoms-
verksamheten och där kommer man att satsa ännu mer framgent för att 
skapa en bra bredd i verksamheten. Man har haft totalt 232 deltagare i 
årets olika seglingsevenemang varav 127 deltagare i seglarskolan vilket 
Erik bedömer som tillfredställande. Ordföranden påpekade för mötet vikten 
av att man i sina respektive verksamhetsberättelser lyfter fram 
verksamheten i Lidingö Jolleseglare som den ungdomsverksamhet som 
respektive klubb är med och stöttar. Erik Alteryd fyllde i att det också är 
viktigt att klubbarna gör reklam för Lidingö Jolleseglare gentemot sina 
medlemmar så att rekryteringsgrunden breddas. 

7. Miljö 

Christer Björkén informerade om att BBK;s båttvätt blivit uppmärksammad 
i media samt att det i senaste numret av Ny Teknik finns information om 
TBT i båtbottenfärger som man kan ta del av.  

Christer informerade vidare om ett miljöprojekt som BBK blivit inbjuden att 
delta i av Vinnova. Det handlar om att skapa en testbädd för olika 
miljötekniska projekt. Projektet ställer krav på att BBK själva satsar medel 
men då får man lika mycket till av Vinnova. Christer återkommer med mer 
information varefter projektet fortskrider.  



 
 

 
 

 

8. Båtbottentvätten 

Ordföranden konstaterade att då båtbottentvätten nu är avyttrad så 
kommer den här punkten att tas bort från dagordningen. Kassören 
informerade att båtbottentvätten som LBF avyttrat och som nu ligger i 
Torsvik är under renovering för närvarande då den gått sönder. Robbie 
Bergqvist informerade om den positiva utvecklingen med båtbottentvätten 
i Bosö båtklubb. 

9. Båtrådet 

Ordföranden frågade mötet om det finns önskemål om frågor som ska tas 
upp i Båtrådet. Inga frågor anmäldes. 

 

10. Årsmötet 19 november 2015 

 
- Verksamhetsberättelse 

Ordföranden redogjorde översiktligt för innehållet i årets 
verksamhetsberättelse genom att läsa upp rubrikerna. En synpunkt 
framfördes som Ordföranden ändrar i skrivningen. 

 
- Resultat och balansräkning 

Mötet tillfrågades om de hade några synpunkter på resultat och 
balansräkning och ingen hade några åsikter kring dessa. Revisorerna har 
läst dokumenten och har tillstyrkt ansvarsfrihet. 

 
- Budget och avgifter 

Budgeten behandlades under punkten Ekonomi. Avgifterna lämnas 
oförändrade. 

 
- Motioner och förslag 

Inga motioner eller förslag har inkommit inför Årsmötet 

 

 



 
 

 
 

 
- Valberedningen 

Åke Nygren framförde önskemål om förslag på kandidater till de två poster 
som ska väljas som nyval vid Årsmötet. Både hamn och bryggansvarig 
och sekreteraren har ställt sina platser till förfogande. 

Åke bad även mötesdeltagarna att tänka till avseende övriga funktionärer 
som ska omväljas samt ta kontakt med honom om det finns synpunkter. 

 
- Övriga frågor 

Ordföranden frågade mötet om det finns några huvudprincipiella övriga 
frågor som bör lyftas på Årsmötet. Ingen anmälde någon sådan fråga.  

11. Övriga frågor 

Ordföranden informerade om fördelarna med BAS-systemet samt att det 
nu finns möjligheter att få utbildning i detta system. SUB har meddelat att 
utbildning kan ske i klubbens lokaler. SUB planerar att framledes använda 
BAS-K. 

12. Mötets avslutande 

Ordföranden tackade återigen Askrike Segelsällskap för förplägnaden och 
tackade även mötesdeltagarna för visat intresse för Lidingös båtliv. 

 

 

Vid protokollet   Justeras 

  

 

Ulf Haraldsson   Kristian Ehrling     

Sekreterare   Ordförande     
       


