
 

 

Protokoll från årsmöte med Enhörna Båtklubb 

Tid: Torsdagen den 25 november 2021 klockan 19.00 

Plats:  Bygdegården Överenhörna 

Närvarande 14 medlemmar enligt bil.1 

 

Ordförande började mötet med att berätta att klubben bildades den 22 juni 

1976. Klubben är alltså 45 år.  

I sammanhanget passade ordförande Sten Fält på att avtacka Nils Hedengren 

för lång och trogen tjänst i klubben. Han lovade kanske att det skulle ordnas 

med jubileum när klubben fyller 50 år.  

1. Mötets öppnande: Ordförande Sten Fält hälsade välkommen och 

förklarade mötet öppnat 

2. Fråga om mötet utlysts i rätt tid. 

Mötet beslutade att kallelse utlysts i rätt tid. 

      3   Fastställande av dagordning 

           Mötet godkände föreslagen dagordning. 

      4   Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

            Till ordförande valdes Sten Fält och till sekreterare valdes Bosse          

Lindström. 

      5    Val av protokolljusterare tillika rösträknare för mötet. 

Till protokolljusterare och rösträknare valdes Annika Ryman och Tommy 

Engström. 

       6 Föregående årsmötesprotokoll. 

Föregående protokoll godkändes. Protokollet finns att läsa på klubbens 

hemsida. 



       7 Verksamhetsberättelse. Bil.2. 

Verksamhetsberättelsen lästes upp och godkändes av mötet. 

       8 Ekonomisk rapport.  

Sten Fält redogjorde för det ekonomiska läget se bil. 3 och 4. Klubben har 

under året fått 13 nya medlemmar. Den ekonomiska rapporten godkändes av 

årsmötet. 

        9 Revisionsberättelse Bil 5. 

Revisionsberättelsen lästes upp och godkändes.  

       10 Fråga om ansvarsfrihet för mandatperioden. 

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året. 

         11 Fastställande av medlemsavgifter för 2022. 

Årsmötet beslutade om oförändrade medlemsavgifter under verksamhetsåret 

2022 enligt styrelsens förslag.  

Årsmötet beslutade att höja den rekommenderade ersättningen från 500 

kronor till 1000 kronor för den som åtar sig att vakta klubbens anläggning åt 

medlem som inte av någon anledning kan utför sitt vaktpass. 

Årsmötet beslutade också att bötesbeloppet för utebliven vakttjänst höjs från 

1300 :- till 1500 :-. 

           12. Fastställande av arvoden till förtroendevalda 

Årsmötet beslutade att höja arvodena med 2000:- från nuvarande 23.000:- till 

totalt 25.000:-. Fördelningen sker inom styrelsens representanter. 

            13. Investeringar under 2022. 

På grund av att akterstolparna på utsidan av bryggan har förstörts av väder och 

vind måste dessa byts ut. Årsmötet beslutade efter omröstning, att alla 

akterstolpar på utsidan av den ursprungliga bryggan,skall bytas ut. Kostnad 

186.250 kronor totalt 

Arbetet påbörjas så att det är klart i god tid före sjösättningen av båtarna 

Sten Fält fick i uppdrag att kontakta Södertälje kommuns miljöansvarige och 

informera om klubbens planerade stolpbyte. 

              



Budget för 2022 Bil 6 

Ordförande Sten Fält gick igenom budgeten för år 2022 som godkändes av 

årsmötet. 

              15. Val av funktionärer enligt bilaga 7. 

Ordförande Sten Fält 1år kvar 

Till kassör 2 år valdes Sten Fält omval 

Till Sekreterare 2 år valdes Annette Bohman nyval 

Ordinarie Ledamot och Webmaster Johan Darth 1 år kvar 

Till ordinarie ledamot 2 år valdes Bobo Ginzel nyval 

Ordinarie ledamot Bosse Lindström 1 år kvar. 

Till ersättare 1 år valdes Jan Börge Hansen omval 

Till ersättare 1 år valdes Alf Bergström omval 

Revisor Björn Frick 1 år kvar 

Till revisor 2 år valdes Hanna Therbén omval 

Till Ansvarig för i och uppläggning 1 år valdes Björn Frick omval 

Medhjälpare för i och uppläggning 1 år valdes Onni Härkeman omval 

Till hamnfogde på 2 år valdes Tommy Engström omval 

Hamnfogde Dan Höglund 1år kvar 

Till arbetsledare på 1 år. 

Hagskär vår Mark Abrahamsson omval 

Hagskär höst Mark Abrahamsson omval 

Ekensberg vår Tommy Engström omval 

Vassbekämpning Tommy Engström omval 

Ekensberg höst Ari Määttä omval 

Vägavdeningen vår Lars Feldt omval 

Vägavdelning höst Mats Wellerfors omval 



Valberedning 1år Bosse Lindström sammankallande omval 

                                Mark Abrahamsson och Lars Feldt omva 

                                  

                16 Rapporter och information 

Någon information om hur läget är beträffande XRF mätningen fanns inte att 

tillgå på grund av att ansvariga inte var närvarande. Information kommer att 

skickas ut till samtliga berörda. 

 Miljöpolicy för Enhörna Båtklubb 

Styrelsen i Enhörna Båtklubb har, efter bestämmelsen i Södertälje kommun om, 

att inga båtar som har koppar eller tenn värden i bottenfärgen som överstiger 

det tillåtna i Mälaren får sjösättas efter den 1 januari 2022 beslutat följande: 

Alla som har brygg plats eller är rampmedlem, måste före sjösättningen 2022 

intyga. genom att fylla i blanketten ”Bottenfärger”, att båtens bottenfärger 

innehållande tenn eller koppar inte överstiger de värden som är tillåtna i 

Mälaren. 

Möjligheten till kontrollmätning kommer att ske under våren 2022. 

Blanketten bottenfärger finns på EBK:s hemsida under rubriken Ordförande har 

ordet. 

Förtroendevalda i EBK har rätt att stoppa sjösättning om intyg saknas. 

I övrigt skall medlem följa EBK:s riktlinjer gällande arbete med båtarna som 

berör miljön. I yttersta fall kan medlem som inte följer EBK:s policy förverka sitt 

medlemskap i EBK. 

En vägförening har bildats vid Ekensberg. Enhörna Båtklubb är med i 

föreningen och får bidra med 12.39 % av kostnaden. Vägföreningen ansvarar 

för vägen fram till bommen vid klubbstugan. 

Ett nytt hyresavtal för klubbens område vid Ekensberg har skrivits med 

Ekensbergs Förvaltnings AB. Avtalet är 5 årigt. Kostnad 27000:- per år som 

index regleras årligen i efterskott. 

                    

 

 



17 övriga frågor av ej ekonomisk natur. 

Hemsidan har legat nere ca en vecka. Den är nu i gång men det återstår några 

justeringar enligt Johan Darth. Problem med hur respektive medlem skall logga 

in återstår. 

Sjösättning kommer att ske den 7 maj 2022. Björn Frick meddelade att samtliga 

båtar som ligger på gräsplanen kommer, att sjösättas redan den 6 maj, enligt 

önskemål från kranföraren. 

Vakthållningen börjar den 5 maj 2022 och pågår till och med den 30 oktober. 

Avslutning. 

Ordförande avslutade mötet med att tacka för visat intresse och tackade 

ledamöterna i styrelsen för det gångna verksamhetsåret. 

 

Vid protokollet                        Justerat                              Justerat 

 

Bosse Lindström                     Annika Ryman                   Tommy Engström 

 

 

  

   

 

 


