NR 2 Maj 2016
Vår båtsommar har kommit...

Det känns underbart att få styra båten mot nya äventyr, man vet aldrig vad som
händer när vår ”Bettan” får bestämma. Denna gång blev det Storholmen, vår holme
som verkligen är värt ett besök, åk över dagen eller hyr en stuga och sov kvar.
Idag var jag nere i klubben och det var härligt att se alla båtar som ligger så fint vid
sina platser och trevligt att träffa både gamla som nya medlemmar .
Det är mysigt att flera av er hänger i klubben, lagar mat, grillar, fikar, sjunger och
kanske bastar. Vår klubb blir så levande på detta sätt och vi lär känna varandra.
Jag hoppas verkligen att vi alla får en bra båtsommar. Vill passa på och hälsa vår nye
miljöfunktionär Lars-Åke Bäckman välkommen till sitt funktionärsjobb.

Vill hälsa alla nya medlemmar välkommna till klubben och till alla gamla
kul att vi får ha er i klubben även denna säsong. / Camilla ordförande GBS
Information från Benny , ordförande IRS varv
Det som händer nu på varvet är att samtliga båtar skal vara borta från varvsområdet senast den onsdagen den 25-5-16.
Båtar som finns kvar efter detta datum kommer att flyttas ut på gatan, samt att
båtägaren inte kommer att få ha båt mer på IRS område.
De som väljer att ha sin trailer på varvsplan skall ställa trailern högst upp till
vänster, sett från sjön.
Sen gäller följande för trailar som förvaras tomma att de skall vara borta från
varvsområdet senast den 15-9-16.
Trailers är välkommna tillbaka när trailer har en båt på sig./
Benny, ordförande IRS

Information från hamnkapten Lasse Linderoth
-V A R N I N G - Virket i E-bryggan, bakom bastun, är så dåligt att en medlem skadat
sig. Reparation pågår.
-Brandsläckarna är besiktigade liksom alla bojar, bojlinor och bojstenar.
-Besiktning av elanläggningen kommer ske.
-Paddans motor är nyservad. Bojekan är tätad.
-Nya medlemmar strömmar till
OBS! Nytt om Varvsplatser 2016 - 2017
Nyordning från i år- alla måste teckna sig på lista i hamnen för att få en plats på varvet.
Listan ligger i klubbstugan från den 1 juni till den 15 juni.
Vi behöver uppgift om verklig längd på båten, inklusive badbrygga/peke, och bredden.
Vi behöver också uppgift om båten står på trailer över vintern.
Klubbens yta på varvet är begränsad. De som anmäler sig sent riskerar att få köa till
reservplatser eller måste se sig om efter alternativ vinterförvaring. Betalningsavi skickas
ut till dem som får plats och vi meddelar de som ev inte får plats. / Lasse hamnkapten
GBS

Allmän Information-

-Klubben har en försäkring för alla medlemmar som täcker för olycksfall även när man vistas i klubben/holmen på fritiden.
-För att gå vakt eller göra arbetspass så behöver du vara medlem för att vår försäkring ska gälla, se till att din
sambo/partner blir familjemedlem för 200 kr/år , skicka ett mail med uppgifter om familjemedlemmen till
hamnkapten@gbs.nu
-Kom ihåg att meddela nya kontaktuppgifter om du byter mail eller telefonnummer.
-Vid uppsägning av båtplats/medlemskap så har alla en månads uppsägningstid när det gäller inbokade vaktpass.
-Fråga rätt person, vakt/arbetspass fråga Mauricio 070-72 648 05, klubbholmen fråga Yvonne 070-789 01
36, hamnen fråga Lasse 073-387 88 97, varvet fråga Benny 072-7011114, klubbaktiviteter/fester fråga Anki
070-006 67 37, ekonomiska frågor Ann 073- 066 86 41 inlogg och övergripande fråga Camilla 0707-17 40 17.

Information från holmen

Holmen har nu öppnat
Vill du boka stuga, vad gäller? Du bokar stugan i BASK eller frågar hamnkapten på onsdagar.
Man betalar stugan i förskott till klubbens plusgiro eller via Swish 1231498609 100 kr/dygn det går också
bra att betala kontant till vice Öfogde (Jacob Badro)/ hamnkapten . Nyckel till stugan hämtas från hamnkontoret på onsdagar mellan 18.00-20.00. Från 1 juli till 31 juli , är hamnkontoret stängt då sker uthämtning av
nycklar i samråd med Öfogde, vice Öfogde eller någon annan i styrelsen. Nyckeln lämnas efter hyrperioden i
hamnkontoret, eller i hamnkontorets brevlåda.
Tillträde av stugan sker kl 12.00 det datum som man bokat stugan. Stugan skall vara ordentligt rengjord och
lämnas kl 11.30.
Stugan får bokas för högst en vecka åt gången och ej två helger i rad.
Sopor får inte eldas på holmen.
Alla måste ta sitt ansvar och ta med sig sina sopor från ön. Vi ser allvarligt på medlemmar som inte följer
våra anvisningar. Holmen är till för alla medlemmar och trivsel är en prioriterad fråga. Hundar ska vara
kopplade, det finns många hunrädda och inga hundar i storstugan, tänk på allergiker.
Var försiktig vid eldning på vår anvisade plats, ha alltid vatten nära till hands. Är det torrt i marken och det
blåser, så ska du inte elda.
Vid förtöjning tänk på att flera ska kunna lägga till. Kommer det flera båtar är du skyldig att förtöja med
stäven mot bryggan. Vi kommer i år lägga till nya bojor så att ni kan använda dem vid förtöjning.Tänk också
på att inte ha för stort mellanrum mellan din och grannens båt.
Välkomna önskar öfogde Yvonne, Jacob och Kay

Information från Klubbmästaren

Vår trevliga försommarfest går av stapeln den 18 juni med
mat, dans, sång, lekar och enhärlig TRUBADUR.
Anmälningslista anslås i klubbhuset, klubben bjuder
på mat och dryck , alla åldrar är välkomna, vill du ta med en gäster kostar det
100 kr/person, som betalas till klubbmästaren innan festen helst via
Swish 1231498609 eller plusgiro senast den 10 juni, kontant vid ankomst
går också bra.
Årets tävling Bästa huvudbonad både för barn och vuxna vinner fina priser:)
Du kan även anmäla dig här genom att klicka på länken
http://simplesignup.se/private_event/78338/1905fd7b02
Öppet hus Lördagen 27 augusti i samband med båtklubbarnas dag.
Vi ordnar med loppis för dig som vill sälja båt / fiskesaker eller hantverk och
konst med marint tema, på kvällen kör vi gemensam grillning, mer info kommer.
Är du musiker och vill förgylla denne dag, hör av dig till klubbmästaren. Väl mött Anki

Vakt och arbetspass

Du kan se dina vaktpass och arbetspass på www.bas.batunionen.se och du loggar in med de lösenord du fått. Har du glömt ditt lösenord? Kontakta vaktchef eller ordförande.
Om du missar ett arbetspass och inte hör av dig får du en arbetsbot på 1000 kr, hör du av dig innan
eller samma dag arbetspasset är blir du tilldelad ett nytt arbetspass
När du går vakt så patrullerar du bryggan varje timme. Händer något utanför klubbens område, kontakta polis, vi är ej försäkrade utanför grindarna.
Är det medlemmar som grillar och har trevligt på bryggan eller spelar musik i sina båtar så ska detta
ej bekomma vakten, utan det är bra att det är lite rörelse i klubben.
Enligt våra stadgar ska en av er som går vakt vara medlem eller betalande familjemedlem, då gäller
även vår försäkring för er.
Om du byter pass med någon medlem så är det ändå du som var uppskriven på passet som har
huvudansvar likaså om du anlitar lejdvakt.
Vaktpssen på varvet hör inte ihop med vaktpassen i hamnen. På varvet går man ett pass och i klubben går man 2-3 pass varje säsong, oavsett om du gått familjepass på varvet.
Missar du ett vaktpass får du en vaktbot på 2000 kr, kan du inte gå är du skyldig att anlita
någon av våra lejdvakter nedan:
Kay Österberg 0704-993975, Tommy Mörth 073-9731188, Denise Lenmark
0737-097530, Edvin Enimovic 070-450 22 06, Jan Thylin 0705-454059,
Elias Badro 073-6876291, Laroslav Kharlamow 070-787 31 15
Ny som medlem? Läs vår vaktinstruktion på hemsidan. Hälsningar Mauricio

Obs en liten påminnelse! Du vet väl att alla båtar
som är i hamnen måste ha en försäkring om du
inte har det, teckna den och skicka kopia på ditt
försäkringsbrev till hamnkapten.

Info från kassören

Information om moms från SMBF
”Sedan slutet av 2015 så ligger frågan om momsuttag pa ideella båtklubbars arrende/ avgifter

for hamn- och varvsanlaggningar i Stockholms kommun i Skatterattsnamnden. SMBF har den
8 april varit i kontakt med handläggaren på Skatterättsnämnden, som meddelade att ärendet
inte kommer att tas upp på aprilmötet. Så nu är ärendet planerat att tas upp på junimötet.
De av SMBFs och den anlitade skattejuristen framtagna argument mot att moms ska tas ut
på hamn- och varvsanläggningar kommer också att ligga till grund för nämndens bedömning.
Detta tillhör inte vanligheten att tredje part får framställa sina argument vid nämndens bedöm
ning av ett ärende.Efter det ärendet är behandlat i nämnden ska beslut skrivas och hur lång tid det
tar kunde inte handläggaren svara på. När beslutet är distribuerat till Stockholms stad och Skatteverket har de tre
veckor på sig att överklaga beslutet.Så har vi tur så är det hösten som gäller för slutgiltigt beslut.
Vi från SMBFs styrelse hoppas på att beslutet innebär att moms inte ska bli aktuellt för båtklubbarna i Sverige.”

Nytt för i år är att ni kan betala med Swish när det gäller mindre summor såsom stughyra, vimpel,
nycklar, gästavgifter, etc. Här kommer vårt Swish nummer 1231498609
Fakturor för varvet kommer att komma i slutet av Juni och kom ihåg att sista inbetalningsdagen är 31
augusti , det är bra om ni betalar era fakturor i tid så att ni slipper deextra administrativa kostnader
som läggs på totalsumman. Tänk på att titta i skräpposten om ni inte ser era fakturor som vi skickar i
juni för varvsplats . Ekonomin ser bar ut i klubben. Hälsningar Ann

Information av vår nye miljöfunktionär

Nu har vi fått en miljöfunktionär, välkommen Lars Åke. här kommer första infon.
Nu är den öppen - tömningsstationen för toaavfall i varvshamnen IRS.
Där finns sugtömning av tankar och tömning av ”Potta porti.
Spana efter flaggan med toasymbolen så hittar ni den.
Mer information om toatömning och det förbud mot tömning i sjö och hav
som gäller sedan förra året finns på länken
http://www.transportstyrelsen.se/toa

Kalendarium 2016
Aktivitet
Tid
Datum
Maj
Medlemsinfo för nya medlemmar
18.30 -20.00
25 maj
Inga båtar får vara kvar på varvet
26 maj
Juni
NYTT FÖR I ÅR Listor läggs ut i hamnen
1 juni
för teckning av vinterplats
Listorna för varvsteckning tas bort
15 juni
Sista dagen för att anmäla sig till försommarfest
9 juni
Försommarfest
18.0018 juni
Avisering varvsavgift
Juni
Juli
Hamnkontoret är stängt - Info anslås om vem man kan ringa till i styrelsen
Augusti
Båtklubbarnas dag med loppis
och öppet hus
10.30-14.00
27 augusti
Gemensam grillfest eller kräftfest
18.30
27 augusti
Betalning av varvsplats		
31 augusti
September
Information i klubben
”Om varvet och upptagning”
19.00
7 september
Teckningslistor för upptagning anslås i varvet		
15 september
Första upptagningen		
29 september
Oktober
Holmen stängs 		
1 oktober
Hamnen stängs		
22 oktober
Sista upptagningen		
23 oktober
November
Inga båtar får vara kvar i hamnen efter
15 november
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
sista veckan i Jan
Sista bet.dag medlems- och hamnavgift		
31 januari 2017
Infoblad sänds ut		
			

			
			

mars, maj, aug/sept, nov/dec

Kontaktuppgifter
Styrelsen

Funktionär
Ordförande
Kassör
Sekreterare
Hamnkapten
Öfogde
Vice öfogde
Vaktchef
Klubbmästare
Hamnfogde.

Funktionärer

V hamnkapten
V öfogde
Varvsansvarig
Miljöansvarig
Webbmaster

Valberedningen

Namn
Camilla Gabrielli
Ann Ståhl
Jessica Wollermo
Lars Linderoth
Yvonne Carlsson
Jakob Badro
Mauricio Chacana
Anki Carlsson
Daniel Lennmark
		
Benny Ryttervik
Kay Österberg
Bob Östman
Lars Åke Backman
Eva Linderoth

Mobiltelefon
0707-174017
0730-668641
076-2518776
073-387 88 97
070-7890136
070-7448653
070-726 48 05
070-0066737
0709-580427

e-post
ordforande@gbs.nu
kassor@gbs.nu
sekreterare@gbs.nu
hamnkapten@gbs.nu
ofogde@gbs.nu
vofogde@gbs.nu
vaktchef@gbs.nu
klubbmastare@gbs.nu
daniel.lenmark@gmail.com

0727-01 11 14
0704-993975
0704-388714

vhamnkapten@gbs.nu
bob.ostman@outlook.com
baclarsake@gmail.com
webbmaster@gbs.nu

Valber. smnkall
Valberedning
Valberedningen
Valberedningen

Michael Karlsson (Lalle) 073-0436390
Denise Lenmark-Klinga 0737-097530
Tommy Mörth
073-9731188
Jonny Groth
070-6702349

ms.sillina@hotmail.se
deniver@hotmail.com
tommy.morth@gmail.com
jonny.groth@outlook.com

Revisor
Revisor

Lars Högström
MajLis (Maja)

lars.hogstrom@hkon.se
maja.karlsen@gmail.com

Revisorer

Funktionärer för IRS styrelse
IRS-styrels / Klubbmästare
IRS-styrelse/ordförande
IRS-styrelse suppl.
IRS revisor

Bob Östman
Benny Ryttervik
Pia Bergqvist
MajLis (Maja)

070-5723284
070-3504906

bob.ostman@outlook.com
lagunamona@hotmail.com
pia.seaside@gmail.com
maja.karlsen@gmail.com

Grimsta Båtsällskap (GBS)
08 - 898134
Plusgiro: 55 23 15-4
Box 4459
165 16 Hässelby
www,gbs.nu
Hamnkontoret öppet onsdagar kl 18-20 utom juli månad
Vi finns även på facebook -Grimsta båtsällskap-

