
NR 4 November 2016

Information från Valberedningen
Som ni säkert förstått behövs det nya personer 
till styrelsen samt funktionärer. Det är viktigt 
att ni medlemmar meddelar ert intresse eller 
tips på någon medlem, vi behöver datavana 
personer, administratörer, ekonomer,  
koordinatörer & informatörer.

Nu är allt igenbommat och våra båtar är uppe 
på land men styrelsearbete fortsätter och det är många frågor som är 
viktiga att arbeta vidare med. Alla i styrelse samt funktionärer lägger ner 
mycket arbete på sin fritid för att få saker att fungera i klubben, vill passa 
på och TACKA alla för jobbet som ni gör.  
Under året har det varit en del förändringar som vi informerat om när 
det gäller vinterförvaring på IRS, tyvärr har en del av er missat denna 
information och det är beklagligt, vill därför poängtera att läs nyhets-
brevet, titta in på vår hemsida då och då och om du har facebook följ oss 
där. Information kommer via din mail så se till att vi har rätt mailadress 
till dig, du kan se i BAS om vi har rätt uppgifter till dig och har mailen 
hamnat i skräpposten, lägg det i inkorgen så hamnar mailet rätt nästa 
gång. Vi vill inte att ni missar nyhetsbrev eller fakturor. 

I år är det mycket fokus om miljö arbete i alla båtklubbar och vår klubb 
behöver arbeta vidare med detta för att säkerhetsälla att vi följer de krav 
som miljöförvaltningen har, detta är ett långsiktigt arbete som behöver 
initeras under 2017.  
En miljökonferens hölls nyligen av SMBF, flera klubbar berättade om 
sitt miljöarbete och utbildning för alla medlemmar. Här kan ni ta del av 
konferensens innehåll http://www.smbf.org/miljo-skargard/ 
IRS Varv har blivit tillfrågade att delta i ett forskningsprojekt, som
färganalyseras och varje resultat är anonymt. Varje båtklubbs styrelse
Styrelsen kommer sedan att förmedla resultatet till berörd båtägare.

Från varvet har vi fått beröm när det gäller flytt av trailers- vi var den 
inom angiven tid. Bra jobbat! 

Ett annat arbete är att se över styrelsen arbetsfördelning samt det arbete  
hitta vägar som gör att arbetet underlättas för alla samt gör det enklare 
närer/styrelsemedlemmar. Snart är det årsmöte tisd 25 januari, hoppas      
motioner senast den 2 december 
Hälsningar ordförande Camilla Gabrielli

 

enda båtklubb som flyttade våra trailers

 som funktionärerna utför. Vi behöver
 att lämna över uppdrag till nya funktio-            
 vi ses då och missa inte att skicka in 

innebär att alla plastbåtars skrov kommer att
     får resultatet kopplat till medlemsnummer

Kontakta Denise 0737-097530 eller   
Mikael (Lalle) 073-0436390

http://www.smbf.org/miljo-skargard/


                                                       Hamnkapen Lasse informerar    
                                                           
                                                       Hamnen är stängd.
                                                                 Dessvärre har minst tre medlemmar haft ovälkommet                                  
                                                                 besök ombord och en del utrustning har försvunnit.
                                                                 De nya kamerorna är under upphandling och monteras  upp til
                                                                 våren.
                                                              

 Ny brygga ?
 Vi tittar på möjligheterna att skaffa en pontonbrygga istället för den sviktande delen av D-bryggan, utan-
för Bastun. Mer på årsmötet.  Om kung Bore ger oss bärig is kommer vi lyfta bastun och fixa D-bryggan 
utanför bastun.      

Omsättning i hamnen.
Det är dags att ta en funderare på om Du skall använda Din hamnplats under 2017. Ett besked till hamn-
kapten innan december, underlättar inför faktureringen för 2017. Det är flera medlemmar som vill ha 
annan plats och därtill finns över hundra som köar för medlemskap.  

Sista dag för att ha båt i hamnen är tisdag 15 november.

Nya medlemmar
Det är några av 2016 års nya medlemmar som ännu inte hämtat sina introduktionsmappar. Kontakta 
hamnkapten.

Inpasseringsbrickor
Det finns dessvärre fortfarande några som har "spärrade" brickor. Kontakta hamnkapten för återaktive-
ring. Meddela namn och  bricknummer eller besök hamnkontoret. 
De som skall ligga på varvet skall meddela hamnkapten vilken bricka som skall gälla till varvsområdet. 
IRS medger endast en bricka/båt.

Förtöjningar
 Glöm inte att ta hand om era förtöjningar över vintern. 

Låneskåp
Låneskåpen är nästan fulltecknade men alla har inte blivit antecknade på listan hos hamnkapten. Lägg en 
lapp i brevlådan om vilket skåp Du disponerar så listan kan uppdateras.    
Skåphyran är 100 kr /år.  Vill Du inte ha skåpet nästa år - meddela hamnkapten.

TÄNK PÅ ATT ORDNA MED  

FÖRSÄKRING ÄVEN UNDER VIN-

TERN OCH GLÖM INTE ATT TIT-

TA TILL BÅTEN PÅ VARVET!



Holmen är stängd men några gillar att vara där ändå ...... 
 
Bävern på ön har fortsatt att mumsa på våra träd. Vi har fällt tre träd för att inte riskera att dom rasar. 
Såg ut som lusthuset var lite i farosonen för ett av träden. 2 träd är fällda vid nedre sovstugan….. Vi har 
nu virat hönsnät runt en del träd för att hindra bävern att fortsätta gnaga. På bondens del är det många 
träd som redan ligger. Pumpen är intagen till hamnen för vinterförvaring.
Bryggorna är delande för vinterförvaring - SÖKES VILTVÅRDSPERSONAL

Information från kassören ANN 
Momsfrågan är fortfarande inte klar, nu har Stockholmstad överklagat beslutet . Från SMBF nyhetsbrev  
nr 6 ” Stockholms stad överklagar beslutet om momsen och delegation från SMBF träffar Idrottsborgar-
rådet SMBF har genom flera samtal med ansvarig politiker i Stadshuset fått Stockholms stad att skicka 
in ett överklagande. Överklagandet skickades in till Högsta Förvaltningsdomstolen i sista stund innan
överklagandetiden gick ut. När vi läser överklagandet har man från stadens sida enbart överklagat den 
del som behandlar de markområden som båtklubbarna använder för att förvara sina båtar på vintern. 
Staden håller fortfarande fast vid att moms ska tas ut på båtplatserna i sjön (förtöjning och ankring av 
transportmedel).” Läs mer på Smbf:s hemsida. 
http://www.smbf.org/wp-content/uploads/2016/11/Nyhetsbrev-nr-6-2016.pdf   

 

Välkomna på adventsfika den 4 december
Klubbmästare Anki fixar adventsfika kl 13.00 , det bjuds på skinksmörgås, saffransbullar, pepparkakor, 
glögg och annat julgott. Vem vet vem som dyker upp? 
Finns det några snälla barn i stugan? Anki 

Snart dimper fakturan ner i din mailbox! Medlemsavgift och 
båtplatsavgift kommer att skickas ut i december månad och 
sista betalningsdagen är den 30 januari, ser du ingen faktura på 
mailen, hör av dig i tid så du slipper påminnelseavgift.

http://www.smbf.org/wp-content/uploads/2016/11/Nyhetsbrev-nr-6-2016.pdf


OrdfO

Kalendarium 2016
Aktivitet                                                               Tid                     Datum 
November
Inga båtar får vara kvar i hamnen efter                                              15 november
Kommunen tar ut böter som vi sedan fakturerar medlem
December
Avisering av medlems- och hamnavgifter                                             December
Sista dagen för motioner till årsmötet                                      2 december 
Adventsfika                                                          13.00-15.00              4 december 
Januari 2017 
Årsmöte                                                                                                     25 januari  
Sista bet.dag medlems- och hamnavgift                   31 januari 2017

Infoblad sänds ut  mars, maj, aug/sept, nov/dec 

   
   
   
   

 --Fråga rätt person, vakt/arbetspass fråga Mauricio,  klubbholmen fråga Yvonne, 
hamnen fråga Lasse,  klubbaktiviteter/fester fråga Anki , ekonomi fråga Ann inlogg och 
övergripande fråga Camilla  styrelse arbete/ möten, motioner fråga Jessica. 
När det gäller Varvet fråga Bobban 0704-388714 
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N Mauricio             Ann                Jessica             Anki               Danne 

070-72 64805   073-0668641   076-25 18 776  070-006737  0709- 58 04 27

          Camilla             Lasse                  Yvonne                Jakob              
     0707-174017   073-387 88 97       070- 789 01 36   070-74 486 33  

Vaktchef                  Kassör              Sekreterare          Klubbmästare       Hamnfogde

    Ordförande              Hamnkapten           Ö-fogde               Vice öfogde    



Kontaktuppgifter- Styrelse och funktionärer

Styrelsen 
Funktionär                       Namn                     Mobiltelefon e-post
Ordförande                     Camilla Gabrielli       0707-174017 ordforande@gbs.nu 
Kassör                                  Ann Ståhl                    0730-668641 kassor@gbs.nu 
Sekreterare                     Jessica Wollermo       076-2518776 sekreterare@gbs.nu
Hamnkapten                       Lars Linderoth       073-387 88 97 hamnkapten@gbs.nu 
Öfogde                                  Yvonne Carlsson       070-7890136 ofogde@gbs.nu
Vice  öfogde                     Jakob Badro       070-7448653 vofogde@gbs.nu 
Vaktchef                      Mauricio Chacana       070-726 48 05 vaktchef@gbs.nu
Klubbmästare                     Anki Carlsson       070-0066737 klubbmastare@gbs.nu 
Hamnfogde.                     Daniel Lennmark       0709-580427 daniel.lenmark@gmail.com
Funktionärer   
V hamnkapten                     Benny Ryttervik       0727-01 11 14 vhamnkapten@gbs.nu
V öfogde                     Kay Österberg       0704-993975 
Varvsansvarig                     Bob Östman       0704-388714 bob.ostman@outlook.com
Webbmaster                     Eva Linderoth                                         webbmaster@gbs.nu
Miljöansvarig                      Lars-Åke Bäckman                                        miljo@gbs.nu
Valberedningen
Valber. smnkall       Michael Karlsson (Lalle)  073-0436390 ms.sillina@hotmail.se
Valberedning                    Denise Lenmark-Klinga  0737-097530 deniver@hotmail.com
Valberedningen       Tommy Mörth           073-9731188 tommy.morth@gmail.com
Valberedningen       Jonny Groth           070-6702349 jonny.groth@outlook.com
Revisorer
Revisor                    Lars Högström          070-5723284 lars.hogstrom@hkon.se
Revisor                    MajLis (Maja)            070-3504906 maja.karlsen@gmail.com
Funktionärer för IRS styrelse 
IRS-styrels / Klubbmästare  Bob Östman                                         bob.ostman@outlook.com
IRS-styrelse/ordförande       Benny Ryttervik                                         lagunamona@hotmail.com
IRS-styrelse suppl.          Pia Bergqvist                                         pia.seaside@gmail.com
IRS revisor                       MajLis (Maja)                                           maja.karlsen@gmail.com

Grimsta Båtsällskap (GBS)      08 - 898134                 Bankgiro:448 0307  
Box 4459                                                                              Swish nr Swedbank - nr 123 671 46 61
165 16 Hässelby
www,gbs.nu
Hamnkontoret  öppet onsdagar kl 18-20 utom juli månad
Vi finns även på facebook -Grimsta båtsällskap-


