Bergshamra Båtklubb
Årsmöteshandlingar 2021
Välkommen till årsmöte lördagen 27 november 2021 kl. 12.00 i klubbstugan.
Möjlighet finns också att medverka digitalt via Teams. Skicka ett mejl till
info@bergshamrabatklubb.se för att få en inbjudan med länk till mötet.

Dagordning:
1. Mötet öppnas
2. Val av ordförande för årsmötet
3. Val av justeringsmän/rösträknare
4. Mötets stadgeenliga kallande
5. Upprop av närvarande, på plats och via Teams
6. Kontroll av fullmakter & motioner
7. Föredragningslistans godkännande
8. Styrelsens verksamhetsberättelse
9. Revisorernas förvaltningsberättelse
10. Revisorernas revisionsberättelse
11. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
12. Styrelsens förslag till aktiviteter och investeringar
13. Fastställande av avgifter för kommande verksamhetsår
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter för två år
15. Val av revisorer och suppleant
16. Övriga frågor
17. Mötets avslutning
Adventsfika för de som närvarar i klubbstugan

Berättelse för verksamhetsåret, 1 oktober 2020 - 30 september 2021:
Båtsäsongen:
En fin säsong med många nyblivna båtägare som upptäckt tjusningen med
skärgården.
Bergshamra båtklubbs styrelse
Under året har styrelsen bestått av Thomas Hilland ordförande, Leif Ehnström
sekreterare, Håkan Jansson kassör, Joakim Hansson hamnkapten, Jesper Bolling
tillsynsman Andö, Stefan Boqvist, Peter Enmarker, Christer Löfström och Thomas
Staaf.
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 5 protokollförda sammanträden.
Revisorer har varit Andreas Lörinc och Tomas Möller, suppleant Mats Nylinder.
Stefan Boqvist avled 22 juli.
Medlemmar
Nya medlemmar är Björn Lindberg, Jan Jägholm, Knut Hansson, Magnus
Bryngelsson och Tobias Jacobsson
Allmänt
Bidrag har lämnats till Skärgårdsstiftelsen och Sjöräddningssällskapet.
Bergshamra Båtklubbs hemsida har adressen www.bergshamrabatklubb.se och
Facebooksida har adressen www.facebook.com/bergshamrabatklubb/
Styrelsen har uppdaterat medlemsregistret med mejladresser till samtliga
medlemmar, med något enstaka undantag, för att underlätta kommunikationen med
medlemmarna. Bland annat har 4 nyhetsbrev mejlats ut under året. Om du byter
mejladress meddela någon i styrelsen, så vi håller registret uppdaterat.
En digital medlemsenkät genomfördes under våren. Ca 70% av medlemmarna valde
att delta. Svaren ger styrelsen en bra vägledning i det fortsatta arbetet.
Ekonomin
Klubben har gått med ett mindre underskott i år. Detta har balanserats upp med ett
uttag av 20 000:- från tidigare fonderade medel från tidigare verksamhetsår.
Årsmötet
BBK:s årsmöte hölls lördagen 14 november i Bergshamra Bygdegård samt via
Teams, på grund av pandemin.
Protokoll, fakturor och ett brev från nye ordföranden distribuerades efter mötet.
Vårmötet
Vårmötet genomfördes digitalt via Teams den 29 maj.
Roslagens Båtförbund
Klubbdagen ställdes in pga pandemin.
Underhållsarbeten
Den inre delen av huvudbryggan har bytts ut, totalt 20 meter. Det är grunt och den
gamla bryggans flytblock är inte gjorda för kontakt med botten. Den nya bryggan har
kapslade flytblock som klarar att ligga på botten.
De yttre mellandelarna av trä på huvudbryggan har försetts med kjolar för att
förhindra att aggressiva tärnor och andra fåglar bygger bo. Åtgärden hade ganska
god effekt.
Belysningen på hamnplanen har förbättrats med två nya stolpar med 150W led var.
En av de befintliga stolparna har också flyttats, en ny led-strålkastare på gaveln mot
spolplattan har också monterats. Samtliga natriumlampor på bryggan utbytta mot led.
Mindre led-lampor monterade på servicebryggan samt containern.

Under hösten har slyröjning och städning skett utmed båda långsidorna på
hamnplanen, staket har lagats och förlängts ner mot skjulet för vagnarna.
Två nya vagnar samt en hjärtstartare har köpts in. Två fönster har bytts ut på
klubbstugan.
Beläggning bryggan och hamnplanen
Bryggan har varit fullbelagd, reservplats på bryggnocken har också använts.
På hamnplanen har ca 30 båtar varit upplagda under vintern.
Skadegörelse och stölder
Inga rapporter om inbrott eller stöld under säsongen. Skadegörelse har skett på
klubbens elskåp med huvudsäkringar, som sitter monterat på en stolpe uppe vid
vägen. Planen är att flytta ner huvudsäkringarna till klubbstugan under 2022.
Förberedande grävarbeten är genomförda.
Andö
Ingen midsommarfirande eller kräftskiva i klubbens regi genomfördes, pga pandemin.
Belysningen har förbättrats med ytterligare solcellslampor mm. En latrinkompost har
köpts in, för hållbar hantering av avfallet från dasset. Solen går hårt åt plaststolarna
som går sönder en efter en, ett 20-tal nya stolar har därför köpts in.
Ett antal döda träd på rot har tagits ned. Ett begagnat elverk har köpts in.
En kortare slinga på knappt 1 km har markerats upp, slinga ”Gul”, som alternativ till
de längre röda och vita Andöstigarna.
Antalet besökare säsongen 2021 var inte summerat när detta skrivs.
Förhoppningsvis har vi besöksstatistik att presentera på årsmötet.

Styrelsens förslag:
Avgifter
Bryggplats
90:-/m2 dock minst 1000:-, en höjning med 10:-/m2
Hamnplan
90:-/m2 dock minst 1000:-, en höjning med 10:-/m2
Övriga avgifter föreslås vara oförändrade enligt nedan:
Årsavgift
1000:
Inträdesavgift för permanent bryggplats
5000:Bidrag
Till Skärgårdsstiftelsen
Till Sjöräddningssällskapet
Budget 2022
Intäkter
Medlemsavgifter 336 000:-

1000:1000:-

Utgifter
Fasta kostnader
Underhåll och investeringar
Andö

130 000:181 000:25 000:-

Styrelse
Styrelseledamöter vars mandattid går ut
Leif Ehnström
Håkan Jansson
Thomas Staaf
Peter Enmarker
Andreas Lörinc, revisor
Mats Nylinder, revisorsuppleant
Valberedning
Mats Lejmyr & Richard Haak
Aktivitetsplan & investeringar 2022
Arbetsdagar löpande under året
Vårmöte i maj & årsmöte i november
Vi hoppas kunna återuppta midsommarfirande och kräftskiva i klubbens regi under
säsongen 2022.
Byte av panel på klubbstugan på de två sidor som fortfarande har originalpanel.
Åtgärda/räta ut kajen utmed rampen samt förse rampen med avkörningsskydd
Reparera inre delen av servicebryggan
Bottenrensning & vassklippning
Kommunen har påtalat att klubbens avlopp måste göras om, diskussion pågår.

