ÖSTERTÄLJE BÅTKLUBBs VERKSAMHETSBERÄTTELSE
2010-01-01—2010-12-31
Allmänt
Östertälje Båtklubb har som ändamål att främja intresset för båtsport, friluftsliv med anknytning till
båtsport samt att tillhandahålla service för främjande av miljön.
Möten
Årsmötet hölls den 31 januari 2010.
Styrelsen har träffats vid 10 tillfällen samt mellan dessa sammanträden haft kontakt i olika
ärenden.
ÖBK-kanalen / Information
Medlemstidningen ”ÖBK-kanalen”, distribuerades till medlemmarna under våren. Allmän
information har skickats ut till medlemmarna vid ett par tillfällen. Information om aktiviteter
har anslagits inom klubbens område. Aktuell information har även varit tillgänglig på ÖBKs
hemsida samt i pärmar i klubbhuset.
Medlemmar
Totalt antal medlemmar vid årets slut var 471. Antal aktiva medlemmar har varit 155 varav 2
är under 21 år och betalande familjer har varit 106 st.
Båtstatistik
Totalt antal båtar vid årets slut var 144, varav 68 motorbåtar, 74 segelbåtar, 1 motorseglare
samt 1 roddbåt. Antal båtar med vinterplats var 129 och antal båtar med bryggplats var 135.
Antalet omsatta bryggplatser har varit något färre än i fjol.
Styrelsen 2010
Ordförande
Sekreterare
Kassör
Vice Kassör
Matrikel
Hamnen
Sublift
Vinterplatser
Bryggplatser
Web & SKBF
Miljö
Klubbhus
Övriga funktionärer
Revisor
Revisorssuppleant
Hamnkommitté

Ingvar Bingman
Berit Hjelm
Leif Borgstedt
Anders Olsson
Lars Vager
Lars Jernå
Owe Westin
Jan Eklund
Gunnar Sterner (till (31/8)
Patrik Wollberg (från 1/9)
Sven Hjelm
Olav Redin
Ingemar Johansson

Lena Henlöv
Arne Hjelm
Lars Jernå
Owe Westin
Jan Eklund
Gunnar Sterner
Patrik Wollberg
Seppo Peltonen
Lars Sundin
Lars Johansson

Hamnkapten
Sublift
Vinterplatser
Bryggplatser (till 31/8)
Bryggplatser /från (1/9)
Bryggansvarig
El-ansvarig
Pensionärer
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Bryggansvariga

Seglarkommitté

Besiktningsman
Ungdomskontakt
Klubbmästeriet

Bokning klubbstuga
Valberedning
Utbildning
Förs av vimplar
ÖBK-kanalen
Försäkringar

Tore André
Seppo Peltonen
Lars Klasén
Tommy Åhlund
Lars Sundin
Jan Eklund
Lars Jernå
Christer Björk
Arne Hjelm
Hans Örvind
Jan Eklund
Thomas Forslund
Roger Löfgren
Pia Wiberg
Birgitta Johannsson
Lars Sundin
Ann och Tony Kearney
Gösta Löfgren
Berndt Sjöberg
Kjell Åberg
Inger Hjelm
Barbro Nordlund
Barbro Nordlund

Brygga A
Brygga B
Brygga C
Brygga D

Klubbmästare
midsommar
midsommar
mat årsfest
kräftskivan

Ekonomi
Den enda större investeringen vi gjort under året är inköpet av form till flytbryggor.
Genomgång och översyn av våra kostnader har påbörjats och kommer att fortsätta även under
2011.
Hamnen
Mycket arbete utfördes under de två arbetsdagarna i maj och september.
Städning och bortforsling av skräp har även utförts under vår och höst av vardagslediga.
C-bryggans förankringar har kollats med hjälp av dykare och behöver åtgärdas under 2011.
Under november påbörjades bygget av nya bryggor i hamnen och till Radön, arbetet fortsätter
så snart vädret tillåter.
Sjösättning/Upptagning
Subliften har fungerat väl även i år. Reparationer och en del underhåll har utförts.
Förberedelser inför upptagningen behöver förbättras, vaggor och bockar för att underlätta vid
uppställning av båtarna. Det finns fortfarande en del bockar och vaggor som behöver bytas ut
eller förbättras till nästkommande säsong.
Bryggplatser
I år har det varit betydligt lugnare, färre platser har bytt ägare. Utvecklingen mot att stora
båtar blir allt större är dock tydlig, d.v.s. ett antal båtägare har bytt upp sig till större och
bredare båtar under senare år. Detta innebär att behovet av större och bredare platser ökar.
Vinterplatser
Antal med vinterförvaring på ÖBKs område är ungefär desamma som ifjol.
Planeringen av olika områden har fungerat väl och underlättat för Subliftförararna.
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Miljö
Spolplatta
ÖBK har ansökt om bidrag till byggande av en spolplatta.
Utsläpp av toalettavfall
ÖBK har en anläggning som tar hand om toalettavfall. På hemsidan finns instruktioner för hur
man monterar septitank med däckstömning.
Klubbhuset
Användningen av klubbhuset har varit till stor nytta för klubbmedlemmarna under året.
Sörmlandskustens Båtförbund har haft sina styrelsesammanträden i klubbhuset.
Pensionärsorganisationer och företag har hyrt klubbhuset för möten och sammankomster.
Klubbhuset har varit uthyrt vid sammanlagt 48 tillfällen varav 15 varit obetalda.
Värmepumpen i Stora salen har reparerats och fungerar nu.
Diverse underhållsarbeten har utförts under året.
Radön
Allmän städning och underhåll inom klubbens område utfördes den 18 maj.
Den 13 november var det arbetsdag på Radön. Bryggor och dansbana mm gjordes i ordning
för vintern.
Klubbstugan har varit uthyrd under 4 hela veckor samt 5 dygn en vecka och 3 dygn en annan
vecka. Inga större reparationer har utförts. Solcellen och batteriet behöver ses över.
Nya stolar till verandan har köpts in samt nya kuddar till sängarna.
Ungdomsverksamhet
ÖBK har ingen egen ungdomsverksamhet. ÖBK samarbetar med Södertälje Båtsällskap
(SBS). Några ungdomar från ÖBK har deltagit i SBS seglarskola i Torpa viken. ÖBK hade tre
deltagare på seglarlägret på Fifång.
Klubbmästeriet
Temat för årsfesten i februari var Charterresa till Spanien.
Midsommarfirande på Radön var välbesökt och det var dans kring midsommarstången, lekar
för barnen samt som vanligt klubbletning och knytkalas med dans senare på kvällen.
Kräftskivan var den 14 augusti med klubbsegling på dagen och knytkalas på kvällen.
Den 11 december var det Luciasegling på dagen och knytkalas senare på kvällen. Filmer från
sommarens aktiviteter visades.
Seglarkommittén
Säsongen startade tidigt med flygarköret den 13 maj. 7 båtar startade och seglade från Radön
ut till målet vid Ramsö. Vann gjorde Thomas och Åsa Forslund.
På midsommardagen seglades som vanligt Alvedon Cup, 8 båtar kom till start och åter igen
vann Linjett 33-an med Thomas och Åsa Forslund.
Klubbmästerskapet Radön Runt gick som vanligt i samband med kräftskivan den 14 augusti,
9 båtar startade och vann gjorde Ingvar Bingman, 2:a kom Jan Eklund och 3:a Lars Jernå.
Radön Open gick av stapeln den 11 september. 21 båtar startade i 2 klasser. Låglysklassen
vanns av Stig Kranberg, JBK och höglysklassen vanns av Martin Dubois, SBS som även blev
totalsegrare.
Säsongen avslutades som vanligt med jollesegling vid Lucia den 11 december, 4 st 2mannalag startade och för första gången bestod ett av lagen av tjejer, Anna Jernå och hennes
kompis Felicia. Vann till slut gjorde Arne Hjelm och Jana Eklund.
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Sörmlandskustens Båtförbund (SKBF)
Ingvar Bingman, Sven Hjelm, Anders Olsson samt Lars Johansson representerade ÖBK vid
Båtdagen (årsmötet) den 30 oktober. Berit Hjelm valdes ännu ett år till sekreterare.

Södermanlands Seglarförbund
Södermanlands Seglarförbunds årsmöte onsdagen den 17 november fick inte fram en ny
fungerande styrelse. Ordförande Jim Qvarnström tackade för sig och avböjde omval.
Styrelsen bestod då enbart av Håkan Alm och Tommi Rotonen som båda har ett år kvar på
sina mandat. Mötet beslutade att en interimsstyrelse skulle väljas för att ta fram alternativ till
utveckling av Södermanlands Seglarförbund.
Interimsstyrelsen består av Håkan Alm som ordförande, Tommi Rotonen som sekreterare och
Göran Schultz som kassör.
Det beslutades att kalla till ett extra årsmöte senast den 15 mars 2011 för att ta besluta om
distriktsförbundets framtid.
Interimsstyrelsen har under december via mail samlat in synpunkter från klubbarna i
distriktet. Majoriteten av klubbarna vill att interimsstyrelsen skall arbeta för ett
samarbete/samgående med närliggande distrikt. För ÖBK skulle det förmodligen betyda att vi
går med i Stockholms Seglarförbund.
Mer information kommer efter det extra årsmötet den 15 mars 2011.

Södertälje den 30 januari 2011

För styrelsen

Ingvar Bingman
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