
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokoll från Lidingö Båtförbunds ÅRSMÖTE den 27 november 2008  
 
1. Mötets öppnande och upprop 

Ordföranden Bengt Gärde hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
Han tackade också SUB för gästfriheten och arrangemangen, som föregick mötet. 
Upprop skedde genom ifyllande av listor samt muntligt angivande av antalet 
röstberättigade från varje båtklubb/sällskap. Närvarande var 38 röstberättigade delegater. 
 

2. Val och ordförande och sekreterare för mötet 
Till ordförande att leda mötet valdes Bengt Gärde och till sekreterare Björn Sjöström. 
 

3. Frågan om årsmötet är i behörig ordning utlyst 
Årsmötet fastslog att kallelse till skett enligt stadgarna. 
 

4. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet 
Till justeringsmän valdes Rune Torp och Ernst Nilsson. 
 

5. Behandling av Förbundsstyrelsens berättelse över verksamhetensamt resultat- och 
balansräkning 
Verksamhetsberättelsen samt resultat- och balansräkningen gicks igenom punkt för punkt.  
Verksamhetsberättelsen kompletterades med att underhållsarbeten även utförts utvändigt 
på bastun och styrhytten på Ekskär. 
Frågor ställdes kring om föreningens kapital kan placeras till högre ränta. 
 

6. Behandling av revisorernas berättelse 
Revisorernas berättelse lästes upp, godkändes och lades till handlingarna. 
 

7. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 
Efter behandling av punkterna 5 och 6 beslutade årsmötet att fastställa 
verksamhetsberättelsen, resultat- och balansräkning samt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet 
för verksamheten från den 1 oktober 2007 till den 30 september 2008. 
 

8. Fastställande av avgifter och budget 
Mötet beslutade om avgifter enligt framlagt förslag dvs. oförändrat 125kr per medlem i 
klubbarna. Årsmötet beslutade att godkänna budgeten för det nya verksamhetsåret enligt 
det framlagda förslaget. 
 
 

  



9. Val av AU och funktionärer i LBF 
Göran Collin föredrog valberedningens förslag till val av funktionärer i LBF. 
Årsmötet beslöt om val enligt följande: 
 
Förbundsstyrelsens AU: 
Ordförande Bengt Gärde  Omval 2 år 
Vice ordförande Olle Hult  1 år kvar  
Sekreterare Björn Sjöström 1 år kvar 
Kassör  Torgny Wingbro Omval 2 år 
 
Revisorer och suppleant: 
Revisorer  Bengt Liwång Omval 1 år 
  Claes Mellbin Omval 1 år 
Suppleant  Richard Malmborg Omval 1 år 
 
Övriga funktionärer: 
Intendent  Ekskär Pär Persson  Omval 1 år 
Ass. intendent  Leif Fryklund Omval 1 år 
Web-master Björn Sjöström Omval 1 år 
Besiktnings- Philippe Tamwelius Omval 1 år 
samordnare 
Miljösamordnare Olle Erlandsson Nyval 1 år 
  
Ledamöter i Lidingö Båtråd: 
Ordinarie  Bengt Gärde  Omval 1 år 
  Björn Sjöström Omval 1år 
  Olle Hult  Omval 1 år 
Suppleanter Åke Nygren  Omval 1 år 
  Lars Österwall Omval 1 år 
  Leo Dratwa  Nyval 1 år 
Valberedning: 
Årsmötet utsåg följande personer att ingå i valberedningen: 
  Göran Collin  1 år  (sammankallande) 
  Thomas Mehks 1 år 
  Robert Jung  1 år 
 

10. Utdelning av förtjänsttecken 
Bengt Liwång förärades med guldnål för sin långvariga och trogna insats som revisor. 
Philippe Tamwelius förärades med guldnål för sitt arbete inom säkerhetsbesiktningar. 
             

11. Övriga frågor 
Björn och Torgny föredrog det nya systemet för att hantera mailinglistor, UH-behov på 
klubbarna samt info för båtkön mm. Informerades om att ansvaret för att underhålla 
uppgifterna ligger på klubbarna. Ordförande m.fl. funktionärer är redan upplagda i 
systemet och kan få sina lösenord genom att använda funktionen ”glömt lösenord”. 
Länken hittas i menyn längst ner till vänster på www.lidingobf.se. Torgny Wingbro svarar 
för support vid behov. 
 

  

http://www.lidingobf.se.


 
Erik Alteryd berättade om LJS verksamhet. Under året har speciella insatser gjorts för att 
utveckla träningen för ungdomar som seglar jolle under höst och vår. 
Lidingö har kommit långt med samarbetet kring ungdomsverksamheten men mer finns att 
göra i samarbetet med klubbarna. LJS vill gärna komma ut på klubbarna för att 
vidareutveckla dialogen. LJS vill arbeta för tillväxten inom segelsporten både vad det 
gäller bredd och elit. 
 
Bengt informerade om planerat namnbyte av Båtunionen till Svenskt Båtliv vilket också 
matchar namnet på tidningen bättre. Beslut förväntas ske på båtriksdagen i vår. 
 
Klubbarna informerades om kommunens planerade avgiftshöjningar för bryggplatser. Ny 
avgift beräknas preliminärt till 707 kr per 3-metersplats och år . Avgifterna höjs fr.o.m 
2009 i enlighet med båtklubbsavtalet. Avgiften per bryggplats beräknas utifrån 
avskrivnings-, ränte- och underhållskostnader för samtliga klubbar. 
 
Per Westerberg höll ett mycket uppskattat föredrag om F-18 klassen och visade film om 
Archipelago Raid. 
 

12. Mötets avslutande 
Eftersom inte några ytterligare ärenden fanns att behandla tackade mötesordföranden de  
närvarande för visat intresse och avslutade mötet. 
 
 
 
 
Bengt Gärde   Björn Sjöström 
Ordförande   Sekreterare 
 
 
    
Ernst Nilsson   Rune Torp 
Justeringsman   Justeringsman 


