
 

 
 
 
KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 
Samtliga medlemmar i Grimsta Båtsällskap kallas härmed till årsmöte onsdagen den 28 januari kl. 19.00 
i Hässelbygårdsskolan, Loviselundsvägen 10-16 
 
 
Förslag till dagordning 

1. Mötets öppnande 
2. Mötets behöriga utlysande 
3. Fastställande av dagordning 
4. Val av mötesfunktionärer, ordförande, sekreterare samt två justeringsmän tillika rösträknare 
5. Inval av tillfälliga medlemmar (se nedan) 
6. Motioner 
7. Verksamhetsberättelse 
8. Genomgång av gångna årets ekonomi, resultatrapport, revisionsberättelse 
9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 
10. Propositioner från styrelsen 
11. Fastställande av budget och avgifter 
12. Fastställande av arvoden för styrelse och funktionärer 
13. Val av styrelse och funktionärer 
14. Val av revisorer 
15. Övriga val (styrelse- och fullmäktigeledamöter till IRS) 
16. Övriga frågor 
17. Mötets avslutande 

 
 
 
Tillfälliga medlemmar år 2014 som föreslås väljas in som ordinarie år 2015 
 
Ann Ståhl 
Ola Artmark 
Anders Söderhäll 
Magnus Sörling 
Anders Brithell 
Frida Clevesjö 
Jan Kärnebro 
Beng-Olof andersson 
Henrik Säll 
Stefan Björklund 
Ivan Dordevic 
Urban Berggren 
Fredrik Berglund 
Mikael Roth 
Emanuel Isaksson 
Jakob Sjöberg 
Edmun Zaia 
Robert Björkdahl 
Thomas Göransson 
Väisäinen-Karlsson Daniel 
Christer Söderlund  
Victor Grossman 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR GRIMSTA BÅTSÄLLSKAP ÅR 2013-2014  
 
Föreningen 
Den ideella allmännyttiga föreningen Grimsta Båtsällskap med säte i Stockholm har det gångna året haft 
en förlängd verksamhetsperiod om tre månader på grund av byte av datum för verksamhetsåret till 
perioden 1 december – 30 november, mot tidigare den 1 september -31 augusti. 
 
Styrelse och funktionärer under verksamhetsåret 2013-2014 har bestått av följande personer: 
 
 
Styrelse 
ordförande Camilla Gabrielli  2012-2014 
sekreterare Mikael Kraft   2013-2015 
kassör Anna-Lena Söderlund  2013-2014* 
ledamot/hamnkapten Lars Linderoth  2012-2014 
ledamot/klubbmästare Yvonne Carlsson  2013-2015 
ledamot/öfogde Jonny Groth   2013-2015 
ledamot/vaktchef Jacob Badro    2013-2015 
suppleant Mikael Wirström   2012-2014 
suppleant  Tommy Svensson  2013-2015 
 
*Fyllnadsval då tidigare kassör avgått på egen begäran Juni 2013 
 
Revisorer 
revisor  Rune Sahlberg  mandattid 2013-2015 
revisor   Rolf Lazaroff   mandattid 2012-2014  
 
   
Funktionärer (mandattid 2014-2014) 
Hamnkapten Lars Linderoth   
Vice hamnkapten Benny Ryttervik  
Hamnfogde  Tommy Svensson 
Öfogde  Jonny Groth   
Vice öfogde  Mikael Wirström 
Vice kassör  Ann Sthål 
Varvsansvarig Bob Östman 
Webbansvarig Eva Linderoth 
Miljöansvarig Camilla Gabrielli 
 
 
Valberedning (mandattid 2013-2014) 
Anitha Strömberg sammankallande och Bernt Olsson Lexing. 
 
 
GBS fullmäktige- och styrelserepresentation i IRS (Intresseföreningen Råcksta 
Sjöhage) 
GBS-ledamöter i IRS styrelse: Benny Ryttervik, Bob Östman och Pia Bergqvist. 
GBS-representation i IRS fullmäktige: Lars Linderoth, Camilla Gabrielli och Mikael Wirström.  
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Allmänt 
Vårt nya elektroniska nyhetsbrev GBS Informerart har under året skickats ut fyra gånger via e-post samt i 
papperskopia till de medlemmar som fortfarande saknar e-postkonto. 
 
Ett flertal uppmaningar och påminnelser har skickats ut med hjälp av vår medlemsdatabas BAS-K, i form 
av båda sms och e-post. 
 
Samtliga uppmaningar, påminnelser, Infobrev etc. har kontinuerligt funnits uppdaterade på vår hemsida 
gbs.nu där även mycket övriga nyheter och information läggs ut löpande. 
  
Parallellt med ovanstående informationskanaler jobbar vi vidare med Facebook, men den viktigaste 
informationen hittar man alltid på www.gbs.nu!  
 
Observera att varvet har en egen hemsida, www.irs-varv.se, där all information  
angående upptagning och sjösättning finns. Blanketterna på hemsidan anväds frekvent och  
fungera bra. 
 
Årsmötet 
 
Årsmötet som ägde rum den 16 oktober 2013 lockade 37 personer. 
19 tillfälliga medlemmar invaldes som ordinarie medlemmar i sällskapet.  

 
Årsmötet biföll de av styrelsen framlagda propositionerna gällande avgifter för verksamhetsåret. 
 
 
Vårmöte 
Till årets vårmöte den 26 mars 2014 infann sig 23 personer varav 12st aktiva representanter ifrån och 
runt GBS styrelse 
 
Varvsavgiften fastställdes till 80 kr per m2 mätt som största längd multiplicerat med största bredd. 
Detta är en reducering mot föregående års beslutade avgift då IRS lyckats överklaga och fram till 
vårmötet, förhindrat den ifrån Stockholms stad annonserade höjda avgiften för varvsområdet 
 
Två motioner ifrån det tidigare Årsmötet bifölls även av Vårmötet och verkställdes. 
 
#1. Ändring av stadgarna gällande utlysning av Årsmöte. 
Förslag att stadgarna kompletteras med att datum för årsmötet skall finnas tillgängligt för medlemmar 
senast 8 veckor före mötet. 
 
#2. Ändring i stadgarna gällande verksamhetsåret 
Verksamhetsåret förläggs till perioden 1 december till 30 november. 
Årsmötet förläggs till första kvartalet i verksamhetsåret. 
 
Höstmöte 
För första gången efter införandet av den nya verksamhetsperioden hölls det ett Höstmöte den 27 
oktober 2014 som lockade 32 medlemmar. 
 
Mötet biföll den av styrelsen framlagda propositionen om en höjning av bryggavgifterna med 8.- kr/dm. 
Samtidigt beslutade mötet att avgifterna för boj ska höjas med 125.- kr för kommande versamhetsår. 
 
Vid detta möte bifölls även propositionen om att ändra i stadgarna till endast ett ordinarie medlemsmöte i 
framtiden. Beslutet verkställs efter att även efterföljande Årsmöte röstar för förslaget. 
 
Styrelsemöten 
Styrelsen har under verksamhetsåret från den 1 september 2013 t.o.m. 30 november 2014 haft 12st 
ordinarie styrelsemöten varav en heldagskonferens, samt ett konstituerande möte. 
 
Här utöver har ett antal telefon- och mailkonversationer hållits. 
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Medlemmar  
Antalet medlemmar uppgick vid verksamhetsårets slut till 221 varav 174 båtägande. 
 
Antalet hedersmedlemmar, uppgick till 2 personer.  
 
Antalet ständiga medlemmar med medlemskap i minst 30 år och som har fyllt 60 år, uppgick till 5 
personer. 
 
Under året har 22 nya båtägande medlemmar tillkommit medan 21 har slutat.  
  
 
Ekonomi  
Enligt separat rapport. 
 
 
Hamnen  
Hamnkapten Lasse Linderoth har i första hand skött administrativa uppgifter, nya medlemmar m.m. Vice 
hamnkapten Benny Ryttervik och hamnfogden Tommy Svensson har skött de praktiska uppgifterna som 
reparationer, underhåll, målning mm. 
 
En fantastisk båtsäsong där arbetet i hamnen i stort har flutit på enligt plan. 
 
Vi satsade på en isig vinter för att ha ett fast underlag när vi rev en del av det gamla bryggdäcket vid 
servicebryggan. Isen uteblev men vi/Benny besegrade bryggan och under april hade vi plats för leverans 
av 17 meter ny brygga inkl. nya bommar. 
Totalt gav detta 5 nya båtplatser. 
 
En behörig elektriker har gjort en stor inventering av klubbens installationer i hamnen och bl.a bytte han 
ett antal trasiga jordfelsbrytare. 
 
Till försommarfesten hade vi även ett nytt tak mellan klubbhuset och hamnkontoret, samt nystädade 
förråd (Benny, nybliven pensionär). 
 
Vi har inhandlat 28 skåp, tänkta för uthyrning till ”småbåtsägarna”. 
 
Den varma sommaren bjöd på åskväder i flera omgångar vilket resulterade i att inpasseringssystemet 
slogs ut två gånger, med nyckelhantering som reservdrift. 
Sista gången graderades systemet upp för att bättre tåla åsknedslag. 
 
Nederbörden var tidvis så riklig att en båt sjönk i hamnen. Ägaren fick själv upp den med utrustning som 
klubben tillhandahåller i hamnen. 
 
Klubbmästaren har ansvarat för inköp av basvaror som kaffe och toapapper m.m. och inte minst 
blomsterarrangemangen. 
 
Vi har haft medlemmar kallade på arbetspass i hamnen som vanligt vid öppning och stängning. Under 
2014 har vi fortsatt med att ha tre till fyra medlemmar varje onsdagskväll när hamnkontoret varit öppet. 
Det har fungerat utmärkt, mycket har blivit gjort. 
 
Under verksamhetsåret har vi fått tömma toatanken fyra gånger 
 
Ett medborgarförslag finns nu om att göra en vändplan så att toatömningsbilen ska kunna vända vid 
klubben istället för att som idag behöva backa tillbaka. 
 
Lyktstolparna i hamnen har försetts med fågelspröt. 
 
Vassröjning har skett i omgångar för att om möjligt hålla återväxten stången. 
 
Kölistan för medlemskap omfattar vid verksamhetsårets slut 106 namn, varav 21 kommer att erbjudas 
plats först sedan de återaktiverat sitt behov. 21 personer har avförts från listan eftersom de ej svarat på 
erbjudande eller fått plats på annan klubb.  
  
Vi har berett plats för 22 nya medlemmar. Vid verksamhetsårets slut är 5 platser lediga.  

 5 



 
 
Klubbholmen  
 
Vi har i stort sett lyckats genomföra allt som vi hade tänkt oss. 
- En ny kamin är installerad i storstugan 
- Storstugan har även fått lite färg (mer kommer nästa säsong) och bl.a. nya köksskåp. 
- Ett nytt kylskåp är införskaffat samt att varmvattenberedaren är utbytt. 
- Vi har även införskaffat lite nytt porslin, glas och kaffe/temuggar. 
- En ny motorsåg är också inköpt till holmen 
 
Det har varit mycket glädjande att se så mycket glada GBS:are och även gäster från andra klubbar som 
gillar vår härliga holme. 
 
Stugorna har varit mycket bra bokade och det nya systemet att boka via BAS-K fungerar mycket bra. 
  
Som alltid så är man ju aldrig helt nöjd. Vi slarvar allt för mycket med att ta ansvar för det vi gör på 
holmen.  
Vi slarvar med t.ex. rengöring av kylskåpen på ön och en del lämnar även rester och annat som vi får ta 
hand om. 
 
Klubbaktiviteter  
Söndagen den andra Advent 2013 hade vi adventsfika i hamnen, till vilket det kom ca 45 personer. På 
sedvanlig manér bjöds det på glögg skinkmacka pepparkakor m.m. 
Ett populärt event i hamnen som uppskattas av många medlemmar. Lotteri med vinster 
 
Kön var lång den februarimorgon när vakt och arbetslistorna lades ut i hamnen. Klubben bjöd på kaffe 
korv med bröd och hela ca 45 medlemmar passade på att anteckna sig för säsongens pass. 
 
I maj månad anordnade vi navigationskurs (Skärgårdsskepparen)med hjälp av Sjölotsen. 12 medlemmar 
deltog. 
  
Lördag 14 juni var det sedvanlig försommarfest i hamn vilken detta år lockade 83 medlemmar och 8 
gäster. Det bjöds på grillat, potatisgratäng, sallad och bröd. Hembakat till kaffet. Mijerra underhöll oss 
med fin sång till karaoke, senare var det medlemmar som bjöd på skönsång och dans. 
 
Lördag 30 augusti medverkade GBS i Båtklubbarnas dag. I år var vi 8 båtar som deltog i paraden på 
Riddarfjärden och när vi kom åter till Grimsta avslutades dagen med en mycket trevlig grillkväll i hamnen. 
 
 
Vakttjänsten  
Vaktsäsongen 2014 har varit den bästa på många år när det gäller fullföjande av vaktpass. 
Vi har bara haft en utebliven vakt. 
 
Varvsvakten 2014 har haft färre avvikelser gällande vakten jämfört med 2013. Ett problem har åter igen 
varit det första passet som börjar kl. 01:00 och slutar kl- 05:00. Vid flera tillfällen har vakten kommit in på 
fel datum. 
Här skulle vi vara tacksamma för förslag ifrån medlemmarna på hur vi kan minimera detta. 
 
Allt fler medlemmar bokar sina vakt- och arbetspass via BAS-K vilket är mycket possitivt. Detta gör gör 
att fler har möjlighet att själva bekvämt boka sina pass via nätet, vilket resulterar i färre lottade och färre 
missade vakt- och arbetspass. 
 
Vi ser redan fram emot en lika bra vaktsäsong 2015. 
 
Varvet  
Efter många diskussioner gällande parkering utanför varvet är det äntligen klart att parkering får ske 
diagonalt in mot staketet (som förr). 
 
Beslut är taget av Stockholmstad om anläggande av tömningsstation för båtlatrin vid varvet. Även nya 
toaletter mm är utlovat. Arbetet ska påbörjas direkt efter att båtupptagningen är klar. 
 
Alla GBS medlemmar med båt på varvet har uppvisat försäkringsbevis. 
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Utåtriktad verksamhet 
GBS är en av de fyra båtklubbar som gemensamt arrenderar varvsområdet IRS (Intresseföreningen 
Råcksta Sjöhage). GBS är ansluten till den regionala båtorganisationen SMBF (Saltsjön-Mälarens 
Båtförbund) och därmed till riksorganisationen Svenska Båtunionen (SBU).  
 
GBS är stödjande medlem i Skärgårdsstiftelsen och lämnar varje år ett bidrag till stiftelsen för underhåll 
och upprättande av nya skärgårdsmajor.  
Vidare stöder GBS Sjöräddningssällskapet. 
 
Tidningen Båtliv publicerade en riktigt fin bild på vår klubbmästare i sin artikel ifrån Båtklubbarnas dag. 
 
Slutord 
Styrelsen tackar alla medlemmar för det gångna verksamhetsåret. Vi tackar också för allt det stöd och 
förtroende ni visat oss som valda ledamöter och funktionärer inom klubben.  
 
Ett stort tack riktas särskilt till alla dem som i olika grad lagt ner både sitt engagemang, tid och arbete av 
olika slag till gagn för alla medlemmar och för klubben. 
 
Till sist hoppas vi att den goda andan i klubben fortsätter så att vi alla trivs med klubben och varandra.  
Låt oss alla tillsammans göra en bra klubb bättre! 
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Styrelsen för Grimsta Båtsällskap 
 
 
 
 
 
Camilla Gabrielli  Mikael Kraft   Anna-Lena Söderlund 
 
 
 
 
 
Yvonne Carlsson           Lars Linderoth  Jakob Badro 
 
 
 
 
 
Jonny Groth            Mikael Wirström  Tommy Svensson  
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