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Närvarande 
Ulf Haraldsson ASS 
Thomas Mehks BBK 
Åke Nygren  KBK   
Allan Lundin  KBS 
Robbie Bergqvist   LBK 
Lars Tornerhielm LSS 
Lars Östervall SBK  
Jan Thuresson SUB  
Per-Åke Persson TBK  
Philippe Tamwelius TBS 
Bengt Gärde  LBF Ordf 
Torgny Wingbro LBF Kassör/BBS 
Johan Mandelius LBF Sekreterare 
Pär Persson  Intendent Ekskär 
Olle Erlandsson  

För Kännedom 
Markus Linderbäck  BBS 
Carl-Gustav Lönnborg KBS 
Erik Alteryd   LJS 

 

 

 

 

Protokoll från styrelsemöte 02 juni 2010 på Ekskär 

Bilagor 
 
1 Officiella klubbadresser 

Sammanträdesdata 
 
Tid 2010-06-02    
Plats Ekskär 

Nästa möte 

OBS! Ny tid och plats 
 
Tid 2010-09-20 kl. 1830  
Plats LJS, Bosö Indrottsanläggning 
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1 Mötets Öppnande 
Efter en mycket trevlig tur med Olle Erlandssons fina båt i ett fantastiskt 
väder, öppnades mötet av ordföranden.  
 
Dagordningen fastställdes 

2 Föregående Protokoll 
Protokollet från föregående möte (23 februari 2010, Katrinelunds båtklubb) 
godkändes 

3 Ekonomi 
Det ekonomiska resultatet följer i stort budget. Några klubbar har släpat med 
inbetalningarna av avgifter, men detta kommer att regleras inom kort. En 
fråga ställdes om bidraget till LJS. Bidraget till LJS är som tidigare 25 kr per 
båtklubbsmedlem, dvs 25 kr av de 125 som betalas i LBF avgift (20%). 

4 Båtbottentvätt 
Mötet uttrykte sin tacksamhet för det arbete som Björn har lagt ned för att få 
en fungerande tvätt även i år.  
 
Alla moment är nu i ordning. Bassängen är beställd och skall komma i tid för 
planerad start. Alla avtal är nu klara.  

5 Ekskär 
Intendenten gjorde innan mötet en visning av ön och pekade på de åtgärder 
som skall planeras in i arbetsplanen för Ekskär. Bland annat visades det 
reparerade bastuagregatet som har fixats genom ideellt arbete och därmed 
sparat förbundet en ansenlig slant. 
 
Årets prioritet är att städa ön från bråte. Vidare skall plåttaket på styrhytten 
färdigställas. 
 
Nästa år är planen att se över terasser, grillplatser, intendentbostad, bredda 
bryggdäck samt se över seglarbryggan 
 
Intendenten ställde en fråga om bränsleersättning vid transport till och från 
Ekskär. Intendenten föreslog att bidraget skall vara 10TKr. 

  
 
Beslut 
1) Mötet beslutade att utreda frågan bränslebidragets storlek och fatta beslut 
om detsamma på nästa möte.  
2) Intendenten skall inkomma med information om period för retroaktivitet för 
de år inget bidrag utgått 
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6 Isfri Hamn 
Lars T föredrog sitt förslag. Sekreteraren föredrog BBS skriftligt inkomna svar 
till Lars förslag. 
 
Beslut 
1) Lars driver frågan vidare och rapporterar på nästa möte 
2) Brevik Båtsällskap reder ut förutsättningarna för vinterliggare som är 
medlemar i någon av Lidingö Båtförbunds klubbar. 
 

7 Övriga frågor 
 
Göran Collin 
En tyst minut hölls till Göran Collin minne.  
 
Förbundet kommer att bidra till det av LSS upprättade vandringspriset Göran 
Collins Minne. Ett postgironummer finns på också på LSS hemsida för bidrag 
till detta pris. 
 
Ordföranden föreslog att LJS ordförande Erik Alteryd går in på Görans plats i 
LBFs AU som tillförordnad fram till nästa årsmöte. Förslaget godkändes av 
mötet. 
  
Båtriksdagen 
Bengt gjorde en kort resumé av Båtriksdagen 
 
Båtrådet 
Bengt redogjorde kort för senaste mötet i båtrådet. LBF framförde sitt 
missnöje med processen avseende det nya arrendeavtalet 
 
”Frihavnsordning” 
Torgny slog ett slag för det som kallas Frihavnsordning som är ett nordiskt 
(Danskt) system för utbyte av båtplatser för gästande båtar. Systemet 
innebär kort att man som medlem i en till systemet ansluten klubb kan 
använda båtplatser i en annan klubb för tillfällig förtöjning, genom att erbjuda 
sin egen plats till systemet. Systemet är inte vanligt på ostkusten ännu, varför 
Torgny slog ett slag för detta system. 
 
Miljörevision 
Lidingö kommun genomför nu en miljörevision på förbundets klubbar. Om 
inte klubbarnas miljöpolicies är uppdaterade är det rekommenderat att göra 
detta nu. 
 
Slamkrypare 
LSS står i begrepp att beställa ytterligare en slamkrypare. Om ngn klubb har 
ett intresse för att vara med i samma upphandling – meddela detta till LSS. 
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Beslut 
1) Att utse Erik Alteryd som tf ledamot i AU med ansvar för Ungdoms och 
utbildningsfrågor 
 

8 Mötets avslutande 
Ordföranden avslutade mötet. 

 

 

 

 

Vid protokollet    Justeras 

 

 

 

 

Johan Mandelius    Bengt Gärde 

Sekreterare    Ordförande 

 


