GBSNytt
Medlemstidning för Grimsta Båtsällskap
Nr 4, november 2012

På klubbens agenda:

Långsiktig planering!

Christian Heredia
Ur innehållet:

Nya ordföranden jobbade i italiensk hamnbar
Ny inpassering för Hamnen och varvet
Tid att betala avgifterna och uppdatera info
Adventsfika i hamnen den 8 december!
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Styrelsen
Ordförande

Sekreterare

Kassör

Klubbmästare

Kassör:
Nicklas Ramsin
kassor@gbs.nu

Ledamot
Yvonne Carlsson
08-560 441 02

Ordförande: Camilla Gabrielli
0707-17 40 17
ordforande@gbs.nu

Sekreterare: Mikael Kraft
0707-28 14 02
sekreterare@gbs.nu

Öfogde

Vice öfogde

Hamnkapten

Vice Hamnkapten

Suppleant:
Mikael Wirström
076-349 26 54

Ledamot: Lars Linderoth
08-87 88 97
hamnkapten@gbs.nu

Suppleant:
Tommy Svensson
08-36 64 11

Ledamot: Jonny Groth
08-739 23 49
jonny.groth@bredband.net

Hamnfogde

Vaktchef

Hamnfogde:
Petter Wennergren

Ledamot:
Jacob Badro
08-580 359 57

Webbmaster

Webbmaster:
Eva Linderoth
webbmaster@gbs.nu
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Ordföranden

har ordet

Hej alla medlemmar, nya som gamla!
Camilla Gabrielli heter jag som på årsmötet i oktober
blev vald till er nya ordförande. Jag vill tacka tidigare
ordföranden Thomas Olsson för det fina arbete han
gjort och jag ska verkligen förvalta det och känner mig
hedrad av att ha fått detta förtroendeuppdrag. Vill tacka
Anna-Lena Söderlund, kassör, för det fantastiska ekonomiska arbete hon gjort för klubben och som nu lämnat
över till Nicklas Ramsin. Även Tom Gustavsson, vice
öfogde, ska ha en stor eloge för alla år han ägnat sig åt
klubben och Holmen och som nu gett sin plats till den
yngre generationen, allas vår Micke Wirström. Petter
Wennerström, ny hamnfogde, är naturligtvis också hjärtligt välkommen i sin funktionärsroll.
Vem är er nye ordförande undrar ni säkert? Jag är född i
den jämtländska skogen år 1962, har flyttat runt i mitt liv
både i Sverige och utomlands. Bott flera år på Italienska
Rivieran, arbetade där i en hamn som bartender och
öppnade sedan en restaurang. Till Hässelby kom jag
1994. Är mamma till en kille på 21 år, utflugen till
Sundsvall, och med honom flyttade även vår hund Blaze.
Arbetar sedan 8 år på Misa AB vilket är ett företag som
stöttar människor med olika funktionsnedsättningar ut i
arbetslivet. Där arbetar jag med marknad och PR. Har
frekventerat båtklubben sedan 2009 och detta eftersom
jag träffade Tommy och har sedan dess älskat att vara

både på klubben och på Holmen, eftersom där finns så
många saker som är viktiga för mig; vatten, bad, vackra
solnedgångar, båtljud, vattenstänk, möten med människor, sol, frihet, bastu, grillning och mycket mer.
Med denna utgåva av GBS-Nytt bifogas inbetalningskort för års- och hamnavgifter. Har du frågor angående
dina betalningar, så kontakta kassören. Kom ihåg att
meddela om du har fått nytt telefonnummer, e-post eller
adress.
Styrelsen kommer att genomföra en arbetskonferens i
slutet av januari, då vi kommer att diskutera klubbens
långsiktiga planering. Har du något som du vill att vi tar
upp, så kontakta mig, helst via e-post: ordforande@gbs.nu
Arbetspasslistor och vaktlistor kommer att läggas ut
som vanligt i klubbhuset under februari månad datum
meddelas senare på hemsidan och Facebook.
Listorna dras in i samband med vårmötet som går av
stapeln i mars månad.
Nästa styrelsemöte har vi den 11 december, sänd in dina
frågor och funderingar.
Kom ihåg att gilla oss på Facebook!

Camilla Gabrielli, ordförande

Senaste nytt från styrelsearbetet
Hamnen och klubbholmen är stängda, båtarna är borta
ifrån hamnen och styrelsen förberedd inför vintersäsongen.

I mitten av januari kommer vi att ha en heldagskonferens för att spika årets verksamhetskalender samt lägga
fast de arbeten som ska genomföras under säsongen.

Förra verksamhetsåret är avslutat, nya budgeten på plats
och årsmötet avhandlat.
Den nya styrelsen har precis konstituerat sig, så nu börjar arbets- och aktivitetsplaneringen för verksamhetsåret
2012/2013.

En av det gångna årets stora frågor, vattenförsörjning i
hamnen, börjar äntligen gå mot sin lösning. Vattnet fungerar sedan tidigare, men fortfarande är debiteringen av
förbrukningen en öppen fråga. Vår hamnkapten har haft
ytterligare ett möte med stadsdelsförvaltningen för genomgång av det förslag som vi framfört sedan tidigare.
Förvaltningen anser att förslaget skulle innebära merarbete för dem, varför de har tagit bollen och lovat att
återkomma.

Nästa styrelsemöte kommer att äga rum den 11 december med huvudfokus på att säkerställa att de nya styrelsemedlemmarna kommit in i sina roller.
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Referat
Från årsmötet den 24 oktober 2012

Årsmötet ägde rum den 24 oktober och lockade 31 personer.
Vår avgående ordförande Thomas Ohlsson höll i mötet
tillsammans med Anitha Strömberg som sekreterare.
Efter godkännande av dagordningen för mötet, valdes
11 tillfälliga medlemmar in i sällskapet (välkomna).
Inga motioner hade inkommit.
Vår kassör för det gångna året, Anna-Lena Söderlund,
presenterade årets resultat inklusive balansräkning.
Revisorerna bekräftade att sällskapets redovisning uppvisar god ordning och reda och föreslog mötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret, vilket
antogs och beviljades.
De ifrån styrelsen föreslagna avgifterna för verksamhetsåret 2012/2013 bifölls med en ändring av kostnader
för hamn- och varvskort till 50 kronor.
Styrelsens föreslagna budget för året 2012/2013 godkändes av mötet.
Styrelse
Ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot/hamnkapten
Ledamot/klubbmästare
Ledamot/öfogde
Ledamot/vaktchef
Suppleant
Suppleant

Camilla Gabrielli
Mikael Kraft
Nicklas Ramsin
Lars Linderoth
Yvonne Carlsson
Jonny Groth
Jacob Badro
Mikael Wirström
Tommy Svensson

Revisorer
Rune Sahlberg
Rolf Lazaroff
Funktionärer
Hamnkapten
Vice hamnkapten
Hamnfogde
Öfogde
Vice öfogde
Varvsansvarig
Webbansvarig

2012/2014 Nyval
2011/2013
2012/2014 Nyval
2012/2014 Omval
2011/2013
2011/2013
2011/2013
2012/2014 Nyval
2012/2013 Fyllnadsval

En fråga ställdes om ombyggnad av toan på klubbholmen. Vår öfogde Jonny Groth berättade att man ska
fräscha upp och måla till nästa säsong och att en större
investering skjuts på framtiden.
Frågan om vad som omfattas av klubbens försäkringar
kom upp. Thomas svarade att de avser husen och klubbens båtar. Styrelsen fick i uppdrag att kontrollera om
klubben har ansvarsförsäkring och vad som i så fall innefattas i den.
En fråga ställdes om att införskaffa en vedeldad bastu på
klubbholmen. Styrelsen svarade att det inte finns med i
budgeten för året. Styrelsen fick i uppdrag att utreda
frågan.
Årsmötet beslutade att arvodena för kommande verksamhetsår förblir oförändrade (får anses ligga i linje med
samhällets totalt sett låga inflation ;-)).
Valberedningens förslag på ledamöter och styrelsesammansättning antogs av mötet och GBS styrelse kommer
att se ut som följer:

Övriga frågor:




2011/2013
2012/2014 Omval

Lars Linderoth
Tommy Svensson
Petter Wennergren
Jonny Groth
Mikael Wirström
Bob Östman
Eva Linderoth

Valberedning
Anitha Strömberg Sammankallande
Anna-Lena Söderlund

Nyval
Nyval


Kjell tog upp att det behövs en skärpning av medlemmarna när det gäller att uppdatera telefonnummer till klubben. Det händer ofta när man ska ringa
och påminna kommande vakter att numret är felaktigt.
Anitha frågade om styrelsen tittat på kameraövervakning i hamnen. Thomas svarade att man inte har
tittat vidare på det. Benny berättade som information att kostnaden är cirka 287 kr/medlem och år.
Mötet beslutar att frågan läggs på is tills vidare.
Den ena bommen vid inkörsvägen Maltesholmsbadet går inte att låsa. Lars sa att det är stadsdelens
ansvar och att det är felanmält. Mötet beslutade att
rösta om klubben ska ta kostnaden för att reparerar
låset i bommen. Efter omröstning var det lika
många för som emot. Mötet beslutade att frågan
ska tas upp igen vid vårmötet.
Före mötets avslutande tackade hamnkapten Lars
Linderoth av Thomas Ohlsson som avgick som
ordförande, Anna-Lena Söderlund som avgick som
kassör och Tom Gustafsson som avgick som suppleant och vice öfogde.
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2012 års fisketävling
fick tre vinnare


Mörtklassen vanns av Filippa Lyhnakis , vars
mört var hela 21 cm lång.



Gösklassen (ungdom) vanns av Linus Rofhök,
med en gös som var 51 cm lång och vägde 1,5
kilo.



Jonny Groth vann gösklassen med en gös som
var 59 cm lång och vägde hela 4,1 kilo. Sen försökte öfogden sig på en fuling och tog en hälleflundra som var 144 cm lång och vägde 42 kilo,
men sådana fiskar har vi inte i tävlingen, så den
fulingen gick inte.

Till nästa år hoppas vi på att fler är taggade och vill stå
överst på prispallen!

Linus

Filippa

Jonny

Tisdagsseglingar
Robert Helenius i sin Compis 36 kom på fjärde plats i årets tisdagsseglingar. Vilket är strålande med tanke
på att han var den enda GBS båten! Robert klättrar dessutom stadigt uppåt. För tre år sedan kom han på en
sjunde plats, ifjol på en sjätteplats och nu som fyra..
Vad blir det nästa år?
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Hamnen

Hej då hamnen, vi syns till våren!

Hamnen är redo för vinterdvalan
Utrustningen är instoppad i förråden, badstegarna är
uppe och rengjorda, vattnet är avstängt, toaletten är
stängd och båtarna är uppe på bryggdäcket. Sist, men inte
minst, klubbflaggan är nedtagen. Vi har anmält till Sthlm
Fritid att en ponton på C-bryggan ”ligger djupt” liksom
en del av västra vågbrytaren. Det enda som återstår är att
träffas för adventsfikat.

De nya nyckelbrickorna fungerar både i hamnen och på varvet. Du som betalt varvsplats
får en bricka för båda ställena.
Brickorna kostar 50 riksdaler.

Nytt inpasseringssystem
Det gamla inpasseringssystemet är nu bortkopplat. Det
betyder att endast nya nyckelbrickor ger dig tillträde till
hamnen. Många, men långt ifrån alla, har hämtat ut nya
brickor. Årets sista chans att lösa ut brickan är på adventsfikat. Skulle du missa den, så kontakta hamnkapten.
Meddela önskemål
Nya året inleds med att lilla vimpeln ”vårlängtan”
kommer på plats. Det är dags att meddela hamnkapten
om du har några önskemål om båtplatsen. Kanske planer på ny båt. Behöver du byta plats så anmäl det snarast. Tänker du inte utnyttja din båtplats 2013, så anmäl
det så kanske vi kan låta någon i medlemskön hyra platsen.
Lasse Linderoth, hamnkapten

Medlemsregistret behöver uppdateras
Vaktliggaren får en massa felaktiga telefonnummer om du inte anmäler förändringar.
Enklast gör du det via GBS hemsida – medlemmar – blanketter - ändring av medlemsuppgifter. Fyll i alla uppgifter, i många fall har vi ofullständiga uppgifter, både om
dig och om ditt ”fartyg”. Uppgift om försäkringsbolag är också viktig, med försäkringsnummer.
En lapp i brevlådan på hamnkontoret kan också fungera!
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Vårt behov av major

Avgifter

som fastställdes vid årsmötet
1. Fasta avgifter per båt
Fast hamnavgift 400 kr per båt
2. Rörliga avgifter per båtplats
A-B-C-D-bryggan per dm bredd 26 kr
Alla båtplatser på A-bryggan debiteras för 2.20 cm
bredd
GBS är stödjande medlem i Skärgårdsstiftelsen
och lämnar varje år ett bidrag till stiftelsen för underhåll och upprättande av nya skärgårdsmajor. I
år har vårt bidrag gått till den nya bajamajan i
Ramsviken, Björnö.

Båtar liggande längs med brygga,
båtens bredd plus 30 cm gånger 26 kr
3. Svajplats
Svajplats inklusive släpjolleplats 500 kr
4. Medlemsrelaterade avgifter
Årsavgift 500kr
Årsavgift junior (t.o.m. fyllda 18 år) 100 kr
Inträdesavgift 1 500 kr (inklusive nyckel till GBS, kodkort och vimpel)
Inträdesavgift för junior (t.o.m. fyllda 18 år) som erhållit hamnplats 1000 kr
5. Övriga avgifter
Påminnelseavgift 500 kr
Arbetsbefrielseavgift 500 kr
Avgift vid försenad varvsanmälan 500 kr

Redan 1999 sponsrade GBS en
bajamaja på Västerholmen
som sekreterare Micke fick
syn på i somras!

Kvarglömd cykel!
Inte en båt kvar i hamnens vatten, men väl en cykel!

Depositionsavgift för nycklar och kodkort 1 000 kr
Hamn- och varvskort 50 kr/st
Stughyra på klubbholmen per dygn sönd-torsd 50 kr
Stughyra på klubbholmen per helg (två nätter fredagsöndag) 150 kr
6. Vakt- och arbetsbot
Vaktbot 2 000 kr
Arbetsbot 1 000 kr (dubbel arbetsbefrielseavgift som
för närvarande är 500 kr)
6. Varvsavgifter
Varvsavgift för närvarande 73 kr per m2 som fastställs
vid vårmötet
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Adventsfika!
Välkomna på adventsfika lördag 8 december kl 12.00 – 15.00 i hamnen!
Klubben bjuder på glögg, pepparkakor, godis, skinkmacka, kaffe m.m. Och så
har vi ett spännande lotteri där du kan vinna en båt i månaden i minst 25 år! Nä,
nu skämtade jag bara, det blir andra vinster…. Missa inte detta!
Hjärtligt välkomna till hamnen!

Klubbmästaren Yvonne

Bilderna är från 2010 års adventsfika,
när vi hade snö!
Eftersom detta nummer är det sista för i
år, vill styrelsen passa på tillfället att
önska en riktigt God Jul och ett Gott
Nytt År!

Kom gärna med bidrag!
GBS har självfallet en hemsida (www.gbs.nu) med
ganska många besök. Tyvärr är det få som bidrar med
något, trots att vi alla har massor med historier att
berätta när vi ses. Skicka gärna in bilder och historier
till webbmaster@gbs.nu.
GBS har nu även klivit in på Facebook, så där kan ni,
som är medlemmar där, själva skriva inlägg.
Eva Linderoth, webbmaster

Grimsta Båtsällskap

Box 4459
165 16 Hässelby
Telefon i hamnen: 08-89 81 34
E-post: webbmaster@gbs.nu
Plusgiro 55 23 15-4
Organisationsnummer: 802001-2483
Hemsida: www.gbs.nu
GBS-Nytt utges av Grimsta Båtsällskap 4 ggr/år.
Ansvarig utgivare: Camilla Gabrielli.
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