ÖSTERTÄLJE BÅTKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE
2017-01-01—2017-12-31
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 29 januari 2017.
Styrelsen har träffats vid 10 tillfällen samt mellan dessa sammanträden haft kontakt i olika ärenden.
Aren Hjelm utsågs till hedersmedlem.
ÖBK: arrendeavtal
ÖBK’s arrendeavtal med kommunen gick ut sista december 2012. Förhandlingar har förts under 2013, 2014,
2015, 2016 och 2017. Förhandlingar är ännu inte avslutade.
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 ÖBK’s hemsida samt i pärmar i klubbhuset.
Medlemmar
Totalt antal medlemmar inkl. familjemedlemmar var vid årets slut 325. Antal aktiva medlemmar var 135
varav 3 ungdomar och 3 hedersmedlemmar. Stödjande medlemmar var vid året 70 och antal betalande
familjer 74.
Båtstatistik
Totalt antal båtar vid årets slut var 130 varav 56 motorbåtar, 73 segelbåtar samt 1 roddbåt. Antal båtar
upplagda för vinterförvaring har varit 110 och antal båtar med bryggplatser 120. Tre båtar ligger i sjön under
denna vinter.
Styrelsen 2017
Ordförande
Vice ordförande & Vinterplatser
Sekreterare
Kassör
Budget & Ekonomiansvarig
Hamnkapten
Teknisk ansvarig
Miljö
Bryggplatser, kontrakt, bryggplatskö
Övriga funktionärer 2017
Administrativ kommitté
Web/info koordinator
Matrikel
Kontakt Svenska Sjö
ÖBK-kanalen
Försäljning vimplar / märken
Revisor
Revisorssuppleant
Hamnkommitté
Hamnkapten
Vinterplatser
Bryggplatser

Ingvar Bingman
Jan Eklund
Berit Hjelm
Anders Olsson
Leif Borgstedt
Lars Jernå
Owe Westin
Owe Westin
Sverker Dahlberg

Jan Eklund
Lars Vager
Ingvar Bingman
Lars Klasén
Eva Jernå
Lena Henlöv
Arne Hjelm
Lars Jernå
Jan Eklund
Sverker Dahlberg
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Bryggor
El-ansvarig
Teknisk ansvarig
VVS
Bryggkommitté
Sammankallande

Fastighetskommitté
Bokningar
Sammankallande

Styrelsens representant
Radönkommitté
Sammankallande

Seglarkommitté
Sammankallande

Ungdomskommitté
Kontaktperson SBS
Festkommitté
Klubbmästare
Midsommar
Kräftskiva
Årsfest
Valberedning
Sammankallande

Roger Wikman
Lars Sundin
Owe Westin
Lars-Åke Jonsson
Roger Wikman
Tore André
Lars Klasén
Lennart Nilsson
Marita Hjelm
Mats Swärdh
Roger Wikman
Ingemar Johansson
Gösta Löfgren
Maria Norstroem
Lisa Borgstedt
Lars Jernå
Stefan Nordlander
Sven Hjelm
Stefan Kjellin
Seppo Peltonen
Stefan Wiberg
Håkan Pettersson
Sebastian Nordlander
Johan Torstensson
Lars Sundin
Jan Eklund
Lars Jernå
Christer Björk
Arne Hjelm
Anna Jernå
Thomas Forslund
Radönkommittén
Styrelsen
Lars Sundin
Åsa Forslund
Patrik Wollberg
Johan Bjerkestig

Hamnen
Det har varit stor uppslutning under vårens och höstens arbetsdagar. Diverse arbeten utomhus och inomhus
utfördes under dessa dagar.
Rapport från De sju vardagslediga.
De sju har under året inte haft några stora åtaganden, utan endast utfört underhållsarbeten och städning av
hamnområdet som medfört flertal släpvagnslass till returen.
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Sjösättning/Upptagning
Subliften har under säsongen varit kostsam i underhåll, båda drivmotorerna har bytts ut och det har även varit
ett slangbrott. Lyftbanden ersattes med nya under våren 2017.
Bryggplatser
Under år 2017 har 11 bryggplatser bytt ägare. Vid årets slut var det 8 medlemmar som vill överlämna sin plats
till en ny medlem, eftersom de sålt eller flyttat sin båt. Några få platser har ÖBK löst in i syfte att mer flexibelt
kunna hantera gamla och nya medlemmars önskemål om en ny bryggplats. Under våren och sommaren har det
varit högt tryck från allmänheten att får en bryggplats, men därefter svalnar intresset. ÖBK har vid årets slut
ca 10 bryggplatser tillgängliga för försäljning eller uthyrning.
Vinterplatser
Vintern 2017/2018 har antal vinterplatser minskat till 110.
Miljö
Toa-tömning
Sugtömningsanläggningen har fungerat i år och används även av icke medlemmar.
Fastigheter
Fastighetskommittén har träffats vid två tillfällen under året.
Gräsklippning och trimning på området har skett enligt uppgjort schema.
Klubbhuset
Klubbhuset har målats om utvändigt av medlemmar och de vardagslediga. Upprustning har även gjorts
inomhus.
Klubbhuset har varit bokat vid 32 tillfällen. Klubben har bokat klubbhuset vid 10 tillfällen, aktiva medlemmar
vid 25 tillfällen och andra klubbar och förbund 4 tillfällen.
Jolleverkstaden
Jolleverkstaden används av ett fåtal medlemmar. Medlemmana måste städa efter sig bättre.
Radön
Under 2017 har det varit två städdagar en på våren och en på hösten. Under dessa dagar har normal städning
och uppröjning/nedstängning gjorts.
El har dragits fram till klubbstugan.
Vit-varor och skräp har tagits för att föras till återvinningen.
En allmän uppsnyggning av toaletter har utförts.
Under säsongen har ytterligare arbeten utförts:
- Under vintern återställdes och säkrades betongbryggorna efter vinterstormen. Kättingen till södra
bryggan lagades.
- Betongstenen som ligger i land har säkrats efter det att den förflyttades under vintern.
- Bastuflotten har säkrats med en ny bojsten
- Plankor till ingång dansbanan har bytts ut.
Ungdomsverksamhet
ÖBK har ingen egen ungdomsverksamhet, vi samarbetar med Södertälje Båtsällskap (SBS).
Klubbmästeriet
Årsfesten var den 18 februari och klubben firade 80-år med en utsökt tre-rätters middag. Under middag fick
Arne Hjelm sitt hedersmedlemsdiplom. Efter middagen var det dans till en uppskattad orkester.
Som vanligt var det många som kom till Radön för att fira Midsommar. Det var dans kring midsommarstången, därefter letning av klubbor för barnen och vin för vuxna. På kvällen var det som vanligt knytkalas
med dans.
Kräftskivan var den 19 augusti med klubbsegling på dagen och knytkalas på kvällen.
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Seglarkommittén
Flygarköret seglades från Radön till södra viken på Fifång. Nio båtar startade och vann gjorde
Christer Björk, Dehler 29, 2:a kom Thomas Forslund, Linjett 33 och på tredje plats kom Janne Johansson från
SBS.
Alvedon cup på midsommardagen kom fyra båtar till start. Vann gjorde Roger Wikman, Dehler 34, 2:a
Johan Fernandes, Scanmar 33 och 3:a kom Roger Löfgren, Wasa 41.
Klubbmästerskapet Radön Runt bjöd på hårda vindar. Vann gjorde Lars Jernå, Smaragd, 2:a Thomas
Forslund, Linjett 33 och 3:a Christer Björk, Dehler 29. Åtta båtar deltog.
Radön Open deltog 13 båtar. Vann gjorde Christer Björk, Dehler 29, 2:a blev Morgan Back, First 35,5 från
SBS och 3:a blev Kurre Larsson, Dehler 29 från SBD.
Luciaseglingen avslutade säsongen. 3 st 2-mannalag kämpade om segern och vann gjorde Christer Björk och
Lars Jernå.
Sörmlandsregattan, som ÖBK arrangerar tillsammans med SBS och TBK kom 21 båtar till start. Den ÖBKare som lyckades bäst var Christer Björk, Dehler 29, som vann stora klassen.

Södertälje den 28 januari 2018

För styrelsen

Ingvar Bingman
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