Södertälje Båtsällskap
Verksamhetsberättelse för - SBS - Södertälje Båtsällskap 2018
Södertälje Båtsällskap är medlem i Svenska Seglarförbundet SSF och SBU Svenska Båtunionen.
Sällskapet bildades 1948 och hade därför en 70 årsfest under sommaren. Sällskapet har som ändamål
att som allmännyttig ideell förening främja båtlivet genom samordning av medlemmars aktiviteter,
verka för gott kamratskap och social mångfald. Sällskapet ska också verka för en god miljö samt för
att bevara och utveckla skärgårdens natur- och rekreationsvärden. Sällskapet ska också stödja
ungdomars båtaktiviteter, utöva tävlingsaktiviteter och verka för jämställdhet inom båtlivet.
Ambitionen är att sällskapet ska medverka till ett aktivt båtliv i kommunen. Södertäljes unika läge
med tillgång till Mälaren och saltsjön ska tas till vara. Vi tycker att fritidsbåtarna utgör ett trevligt och
uppskattat inslag på och kring vattnen hela året om. För många utgör aktiviteterna ett väsentligt
inslag på fritiden. Vi ser det som viktigt att engagera ungdomar i båtlivet. Under året har vi haft
glädjen att stödja bildandet och uppstarten av sjöscoutverksamhet. De har varit aktiva i Torpa och
också haft ett läger på Fifong.
Sällskapets ekonomi är i balans men styrelsen ser ett behov av att ha beredskap för kommande
kostnader för underhåll och ersättningsinvesteringar. En ny SUB-lift levererades under våren och togs
i drift vid vårens sjösättningar. Nästa år behöver vi ersätta en brygga vilket utgör en betydande
investering. Den har beaktats i budgeten tillsammans med en del mindre justeringar av avgifter och
ersättningar vilka förelades klubbmötet i november. Tillgängliga bryggor, hallar och
uppställningsplatser är nästan helt utnyttjade. Många förfrågningar om plats har vi tvingats vi säga
nej till. Hit hör till exempel båtar som definitionsmässigt inte längre är båtar utan skepp samt båtar
med för stort djupgående. Begreppet ”skepp” är under revision men fastställda begränsningar
avseende mått och vikter måste behållas. Arbetet inom SBS bedrivs huvudsakligen på ideell basis där
alla bidrar efter intresse och förmåga. Det här leder till en meningsfull fritid där kostnaderna
begränsas samtidigt som social gemenskap och engagemang ökar.
Två områden som förutses ha stort fokus under nästa år är dels det fortsatta systematisk arbetet med
genomgång av de risker som är förknippade med vår verksamhet och dels med miljöarbetet. På
miljöområdet förutser vi till exempel skärpta krav från myndigheter. Inriktningen är att alla
medverkar till att förhindra olyckor som leder till skador på personer, miljö eller utrustning.
Förhoppningen är att förändringar hanteras i god kamratanda, även om det ställer krav på lyhördhet
och flexibilitet både från funktionärer och från medlemmar. Behov av förändringar kommer att
kommuniceras via hemsidan och via sektionsledarna.

Medlemmar
Antal medlemmar var vid årsskiftet (2018/2019) 492 (f.å 513) varav
• 1 (f.å. 15) är under 20 år
• 209 (f.å. 214) mellan 61 och 80 år
• 27 (f.å 21) är över 80 år
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Sällskapet har följande hedersmedlemmar:

•
•
•
•
•
•

Medlem Nr 26 N-E Jonsson
Medlem Nr 75 Lars Johansson
Medlem Nr 88 Per-Göran Traung
Medlem Nr 91 Bert Ramstedt
Medlem Nr 331 Ulf Rönnqvist
Medlem Nr 332 Sven Waks

• Medlem Nr 140 Tommy Callin
• Medlem Nr 225 Per-Arne Wickman
• Medlem Nr 357 Ingemar Fält
• Medlem Nr 130 Bror Sjöqvist
• Medlem Nr 267 Lennart Grevald
• Medlem Nr 394 Lars Wiberg

Sällskapet har 448 (f.å. 455) båtar registrerade fördelat enligt:
• 190 (f.å. 191) motorbåtar
• 238 (f.å. 240) segelbåtar, 16 (f.å. 18) motorseglare och 2 (f.å. 2) roddbåtar.

Styrelsens sammansättning
Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamöter

Suppleanter

Övriga
Vakttjänsten

Seppo Martikainen
Lars Wigren
Jörgen Gustafsson
Birger Möller
Per-Göran Traung
Reine Andersson
Börje Persson
Mauritz Forsström
Krister Carlsson
Per-Arne Wickman
Anders Österberg
Ulf Oscarsson
Roger Blomqvist
Rolf Sallander

Lars Axelsson Sektionsledare
Daniel Zippert
Bengt Jansson

Klubbmästare/ Stugvärd

Roger Blomqvist, Mauritz Forsström

Säkerhetschef

Lennart Karlsson

Sjöscouterna

Martin Dillman

Revisorer

Krister Molin
Gustav Lindström
Lennart Persson

Valberedare

Inger Hellström -sammankallande
Lars Wiberg
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Sällskapet har hållit - ett ordinarie och två möten med nya medlemmar. Styrelsen har hållit nio
protokollförda sammanträden. Sektionerna har haft ett flertal sammanträden och träffar.

Sammanfattning av styrelsens och sektionernas aktiviteter 2018
Styrelsens arbete inför 2018 inleddes med en klubbkonferens i början av mars. Frågor med som
prioriterades riskhantering, sambandet mellan avgifter, ersättningar och plikter samt SBS 70
årsfirande.
Kärnverksamheterna i Torpa har utförts inom sektionerna båthantering, hamn, hallar, område/miljö,
vakttjänst, samt el och säkerhet. Inom Scouterna har en livlig ungdomsverksamhet bedrivits. SBS
båtar och lokaler har kommit till användning. Seglingssektionen och enskilda medlemmar har
därefter engagerats för underhåll och skötsel av utrustning. Sektionerna för klubbholmarna Axvik
respektive Fifong har varit aktiva. Härutöver har gemensamma aktiviteter bedrivits av kansli, kassör
och informationssektionen. Fristående har aktiviteter utförts inom damsektionen samt gruppen för
pensionärer ”Sjöbröderna”.
Samtliga sektioners verksamheter redovisas mer i detalj längre fram, i det här dokumentet.

Ekonomi – SBS Ekonomiska verksamhetsberättelse
Kansliets verksamhet
Kansliet har samma bemanning som tidigare med Lena Wallström samt Maria-Louise Hultman som
tar hand om kansliet. Kassör är Jörgen Gustafsson.
Ekonomisk sammanfattning
Ekonomin ser för föreningen bra ut.
Intäkterna har under året över lag följt budget, vi fick in 96 % av budgeterad intäkt.
De större avvikelserna är:
3020: Bryggavgifter var 190 000 högre än budget
3040: Arbetsplikten var 20 000 högre än budget
3085: Vaktavgifter var 27 000 lägre än budget
På utgiftssidan har variationen varit lite större men totalt var kostnaderna endast 80 % av budget.
Några avvikelser är:
5120: El var 44 000 högre än budget (högre el priser i år)
6992: Möteskostnader/fest var 14 000 högre, vilket allt är hänförligt till SBS 70 års fest
6210: Telefon var 13 000 högre än budget
5460: Förbrukningsmaterial var 19 000 högre än budget.
Klubben har under året fortsatt med sin verksamhet under löpande räkning. Inga större avvikelser
finns att rapportera. Subliften levererades i januari och betaldes helt (1,2MSEK).
Vi har köpte en flytbom utanför toatömningen som kostade 39 000:-. Det har byggts en arbetsflotte
som kostade 69 000:-. Vi har infört swish på Axvikaholmar som har bidragit med 2 370:-.Vi har
amorterat på lånet 690 996 samt betalt räntekostnader på 27 291:-
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Årets resultat blev 243 853 (budget 123 336). Avvikelsen består till stor del av att avskrivningarna
blev 386 201 mot 478 494 som var budgeterat dvs 92 293 lägre.
Jörgen Gustafsson, Kassör SBS 2018

Vårt medlemsregister
SBS använder Båtunionens BAS för hantering av medlemsregister, fakturering mm.
Det har fungerat bra hittills och BAS utvecklas kontinuerligt.
Ett flertal nya funktioner är på gång bl.a. E-faktura, nytt användargränssnitt och förbättringar inom
SMS och E-postfunktionen.
Nya dataskyddslagen GDPR (General Data Protection Regulation) som är antagen av EU och trädde i
kraft 25 maj 2018 i stället för PUL (Personuppgiftslagen).
Det innebär inga större ändringar men vissa skärpningar. Eftersom vi använder BAS så kommer vi att
få hjälp av SBU att uppfylla kraven men klubben är personuppgiftsansvarig för medlemsregistret.
Nedan är en kortfattad beskrivning av kraven.
Det är tillåtet för en klubb att ha ett medlemsregister, man kan t o m hävdas vara skyldig att hålla ett
sådant. Det tillåtet att behandla personuppgifter för att “fullgöra ett avtal…”. Så är fallet för en
förening. Föreningens stadgar utgör ett avtalsförhållande mellan föreningen och medlemmen.
Dessutom kan det förekomma fler avtal mellan föreningen och olika grupper av medlemmar eller
enskilda medlemmar. För att fullgöra plikter enligt dessa avtal måste föreningen ha ett
medlemsregister, bl. a. för att veta vem som är medlem. Medlemsregistret skall innehålla de
personuppgifter som behövs för att upprätthålla avtalets plikter, varken mer eller mindre. Vill man
använda personuppgifter till något annat än vad som framgår av stadgar och andra avtal (som inte
ligger inom föreningens “kärnverksamhet” - syftet, enligt stadgarna) måste man ha medgivande för
detta från varje registrerad.
Man måste informera den registrerade att man registrerar, vad man registrerar och hur man
använder de registrerade personuppgifterna. Som registerhållare skall klubben •
•
•
•

•

veta med vilken laglig grund man för registret
dokumentera vilka personuppgifter som registreras så att man, vid förfrågan, kan redogöra
för detta.
dokumentera hur registrerade personuppgifter behandlas så att man, vid förfrågan, kan
redogöra för detta.
vid registrering informera den registrerade (“tydligt och lättförståeligt”)
o att man registrerar personuppgifter
o vilka personuppgifter man registrerar
o hur man kommer att använda personuppgifterna
ta bort personuppgifterna när man inte längre behöver behandla dem

För att uppfylla dessa krav har vi inom SBS tagit fram en integritetspolicy som utgår från GDPR och
förtydligar hur vi arbetar för att skydda medlemmarnas personuppgifter.
Ett styrande dokument för SBS har utformats och fastställts av styrelsen. Dokumentet finns att läsa
på SBS hemsida.
Lars Wigren
Vice Ordf. och IT-ansvarig
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Båthanteringen
Årets funktionärer har bestått av Mauritz Forsström Per-Arne Wickman, Bror Sjöqvist, Johan Grevald,
Björn Edström, Lars Wiberg, Espen Eiesland och Mikael Jacobsson. Kerry Carlsson har efter en tids
sjukdom gått bort, Minnet av honom kommer att kvarstå under lång tid då han varit en kamrat och
stöttepelare sedan drygt 30 år tillbaka. En ny medlem har visat intresse och har under hösten
introducerats.
Vintern 2017 - 2018 har varit problemfri. Den beställda och efterlängtade nya Subliften levererades
till SBS den 30:e januari efter en lång inköpsprocess.
Efter iordningställande av vagnar och traktorer påbörjades årets ordinarie sjösättningar den 24 april
och avslutades den 7:e juni.
Fram till dess hade 124 båtar sjösatts via bokningar på listorna. 183 båtar sjösattes vid privata
sjösättningar under ordinarie sjösättningsperiod, ytterligare ett antal före och efter.
Totalt sjösattes ca. 330 båtar fram till inventering den 15:e juni, då låg fortfarande ca. 100 båtar på
land av vilka ett tiotal sjösattes senare.
Diverse underhåll, besiktningar, reparationer och förbättringar på maskiner och utrustning har
utförts löpande under året, bland de större arbetena som påbörjats är restaurering av den gamla
mastkranen (fortsättning till våren).
En del förbättringar och reparationer på hjullastaren och manöverdon för båtkranen är gjorda,
gaffeltrucken har fått nya hydraulslangar monterade. Nya Subliften har haft en del
”handhavandeproblem” där en säkring löst upprepade gånger, detta är nu löst.
Den ordinarie torrsättningsperioden påbörjades den 25 september och avslutades 31 oktober. Totalt
har 236 båtar torrsatts fram till den 6 november i samband med ordinarie torrsättningspass och 83
st. på privata torrsättningar varav ett 20-tal med mast på. Nytt koncept med bokningsbara tillfällen
för dessa har gett lyckat utfall med förbättringspotential. Ett flertal båtar ligger kvar i sjön över
vintern, av dessa har samtliga beviljats vinterplats i sjön. Kontrakt upprättas med de i år
tillkommande nya.
Brygga A skall användas för vinterförtöjning utöver kajplats.
Rekrytering av personal har gett positivt resultat, 7 st. intresseanmälningar kommer att behandlas.
Sammanfattningsvis har årets båthantering fungerat tillfredställande.
Mauritz Forsström Sektionsledare Båthanteringen

Hamn
I ett tidigt stadium och utifrån den logg vi har, bestämde vi oss för att inga förankringar var så gamla
så det kräver någon omankring under året (trodde vi). En kostnad på ca 130 000 kr som vi slipper. I
stället såg vi möjligheten att använda en del av det beloppet till byggandet av en arbetsflotte.
Medelåldern bland många som arbetar på bryggorna är hög och arbetet är för det mesta ganska
tungt och då såg vi flotten som ett bra sätt att spara många halvdåliga ryggar. Sagt och gjort, med
många medlemmars goda arbete har vi nu en arbetsflotte som vi märker kommer att underlätta vårt
arbete väsentligt. Nu under vintern kommer en del modifieringar att ske vilket gör den än mer
användbar nästa år.
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Som sagt, ingen förankring är så gammal så att ….
I början av augusti fick jag ett mail från Mats G som förtöjer på E 2. Helt plötsligt får han kliva ner på
rampen i stället för bryggan. Har aldrig hänt förut. Är bryggan på väg upp på land? En
”brandkårsutryckning” och besiktning visade att så var det, de fyra (vågade inte testa fler) yttre
kättingarna hade gått av redan efter 12 år och bryggan flöt nu ganska fritt! Nu var goda råd dyra.
Först gällde det att avlasta bryggan genom att försöka tömma den yttre delen på båtar. Det gick bra
utan knot. Därefter var det ”bara” att med hjälp av dykare leta på bojstenarna och lägga på nya
kättingar. Tack vare arbetsvilliga medlemmar och Venne som dykare löste det sig på en förmiddag.
Nu har vi även fått beslut om att byta ut den sjunkande bryggan, så nu har samtliga Y-bommar
demonterats för att till nästa år fästas på den nya bryggan.
Inseglingen till vår vik har varit lite av ett äventyr under sommaren och prickarna har påmint lite
grann om stakningen av en slalompist. Bygget av en ny del av Rosenborgsskolan gav oss nya lämpliga
bojstenar (vi fick fem stenar av företaget Byggdialog) som förhoppningsvis inte isen flyttar så lätt. Två
är ilagda och till våren blir det ytterligare två. Flotten är till stor hjälp och nu lodar man även upp en
lämplig led.
I övrigt har året fyllts av de vanliga, lite läckage och spänningsbortfall som krävt åtgärder samt flytt av
Y-bommar för att bereda plats åt större båtar. Glädjande nog har vi även fått in ett antal nya
medlemmar som behöver en plats samtidigt som ett antal avslutat sitt båtliv eller flyttat. Jag tror att
nettot är till SBS fördel, fler in än ut.
Uffe Oscarsson
för hamnsektionen
Hallar
Under det gångna året har 24 hallfack bytt ägare. Två fack är uthyrda. Fem små hallfack med låg
takhöjd är lediga. En del omdirigeringar i hallarna har varit nödvändiga.
Utvecklingen för många båtägare är att skaffa större båtar, vilket för närvarande har resulterat i att
25 båtägare önskar större hallfack. Om SBS ska kunna tillgodose dessa önskemål krävs en nybyggnad
av en hall med takhöjd minst 5 m. Hallfacken behöver ha storleken med en bredd av 5 m och en
längd om 12 m.
Samtliga hallar har en hallvärd. Hall 5 har fått en ny hallvärd, Nina Johansson.
Samtliga hallistor är uppdaterade och aktuella.
Nya Hallfacksbevis har tagits fram och där textinnehållet har redigerats av Inger Hellström.
Det har även utarbetats Riskanalysdokument för våra Hallar.
Underhåll och renoveringar
Oväder och dåligt förankrade draperier tar stryk. Under 2018 är ett draperi utbytt i hall 10 och
ytterligare ett draperi i 10:an byts ut innan årets slut. Södra gaveln på hall 8 har fått nytt virke.
Dessutom kommer dessa gavlar få nya draperier som är beställda.
En del lysrör har stått och blinkat i hallarna, det kan vara en brandrisk. Samtliga har nu gåtts igenom
och i hall 12 och 13 byttes lysrör ut med god hjälp av medlemmen Bo Luthin.
Under inspektion i hallarna under hösten kunde iakttas i en del hallfack en väldig oordning.
Fackägarna fick en uppmaning att städa upp. Särskilt viktigt är att elskåpen är fria från prylar.
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Under våren bjöds hallvärdarna in till Hallmöte. Höstmötet ställdes in då jag ansåg att det inte
behövdes. Uppmanade istället hallvärdarna att avrapportera brister i hallar via e-mail.
Reine Andersson
Sektionsledare Hallar
Område/Miljö
Miljöfrågorna kommer att vara viktiga i framtiden. En första utgåva av SBS miljöplan finns nu
utarbetad och dokumenterad i en pärm.
Under året har två städ/arbetsdagar genomförts som lockade cirka 130 medlemmar och
funktionärer. Utöver dessa så har cirka 30 medlemmar genomfört arbeten med sk. egna
arbetsuppgifter. Vi fyllde båda gångerna, med råge de inhyrda containerna.
Tillsammans med hamnsektionen installerade vi en pump vid båttömningsanläggningen så att det
blir enklare att rengöra båten efter tömning.
Under juni månad fick vi larm om att fiskar påträffats halv eller heldöda i viken. Det blev intressant
både för miljökontoret, TV, radio och press. En undersökning av Statens Veterinärmedicinska Anstalt
visar på att det troligen var den snabba uppvärmningen av vattnet i kombination med grunt vatten i
viken som ledde till att fiskarten Brax fick syrebrist och hade svårt att överleva.
Säsongen har varit ganska lugn med lite skador och normalt slitage. Staketet har reparerats vid några
tillfällen och belysningsarmatur har åtgärdats.
Södertälje kommuns miljöenhet har antagit Stockholm stads grundprinciper om vad som gäller
båtbottenfärger i både Mälaren och nedströms i Salthavet. Det innebär en hel del krav på
båtklubbarna om att kontrollera och informera i första hand om hur båtägare ska förhålla sig till olika
båtbottenfärger. En första omgång av detta inträffar under våren genom en s.k. revision eller
inspektion från miljöenheten om hur vi som båtklubb, och ni som medlemmar, följer de nya
direktiven om båtbottenfärger.
Mer information lär komma under våren 2019.
Krister Carlsson
Sektionsledare Område och miljö

Segling
Sektionsledare
Ledamöter

Anders Österberg

Leif Edvinsson, Åsa Ring, Thomas Rundberg, Calle Nyström, Johnny Rickman.

Möten
Sektionen har haft tre protokollförda möten, samt ytterligare 2 träffar vid
arrangemang.
Arrangemang Vi har genomfört åtta Onsdagsseglingar, Skansholmens race med flera klubbar,
Sörmlandsregattan tillsammans med Trosa o Östertälje båtklubb samt Askö runt och KM Ärtköret.
Onsdagsseglingarna har genomförts i sin helhet med åtta seglingar där alla räknas in i serien, vi har
även i år haft dåligt deltagarantal åtta st som vi hoppas är tillfälligt. Segrare i årets serie blev Anders
Karlsson med sin Dehler 29:a.
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Askö Runt
Askö Runt lockade i år 14 båtar som fick en fin segling, banan seglades som normalt
medsols runt Askö. Pga dålig vind så blev banan avkortad. Totalvinnare i år blev Anders Mattson i sin
Dehler 34:a Grattis till det. Om vi var få som seglade så var det desto fler som kom till den utlovande
grillmiddagen, vi var ca 40 personer som grillade o åt vid stugan. Vi hade dess för innan bjudit på korv
o dryck vartefter seglarna kom i hamn.
Ärtköret
Säsongen avslutas som vanligt med vår hösttävling ”Ärtköret” och därefter ärtsoppa o
punsch i klubbhuset. Där hölls även årets prisutdelning för övriga seglingar i SBS. Åtta båtar kom till
start i år. Vinnare av årets klubb- mästerskap blev Mats Lönn.
KM
Klubbmästare i år blev Peter Ståhl i sin Ridas 31:a, sammanräknat av Skansholmen
race, Askö runt samt Ärtköret.
Övrigt
Förutom klubbseglingar har vi som vanligt varit representerade i alla stora seglingar
runt mellersta Östersjön, se Lidingö Runt, Two Stars, Gotland runt, Hyundai cup i Nynäshamn med
mera.
Sektionen har även i år fått hjälp av medlemmar som ställt upp under seglingarna vilket uppskattas
mycket.
Vi har också fortsatt vår samverkan mellan alla klubbar från SBK i norr till Trosa i söder, vilket vi
hoppas skall bidra till mer segling.
Anders Österberg
Seglingssektionen

Vakttjänsten
Vakttjänsten har fungerat mycket bra men det har ändå varit några skadegörelser och stölder på
området. Det som kommit styrelsen till känna är:
Den 24 februari sprängdes vår brevlåda i bitar.
Den 25 juli stals ett antal bränsledunkar från båtar av några i en mindre motorbåt.
Låsen på grindarna ”Pershagen”, ”Gånggrind vid bilgrind” o ”Torpa pensionat” har fungerat mycket
bra. Gånggrind ”Pershagen” har låset i grinden hängt sig en gång, men efter demontering o
reparation av låset fungerar det bra.
Då fler och fler tycks föredra att gå på vintern har vi svårt att fylla sommarvakten så vi blev tvungna
att inköpa 40 vaktpass för att fylla sommarvakten. Vintern 2018-19 har 122 st tecknat sig för 2 vakter
för att slippa sommarvakt vilket är 13 färre än förra vintern och sommaren 2018 tecknade sig 61 st
för dubbla sommarvakter vilket är 17 st färre än förra sommaren. Så möjligheten att gå 2 vakter
samma del av året och tillgodogöra sig den andra halvan är mycket populärt.
3 medlemmar har inte inställt sig till sitt bokade sommarvaktpass och fått betala en extra avgift (1
mindre än sommaren 2017) men det är allt förutom 13 tilldelningsbrev för sommarvakten (15 april –
1 oktober) som är utskickade till de som ej angivit någon mejl-adress och 70 mejl skickade via BAS
och dessutom har vi alltså fått köpa in 40 vakter. För vintervakten gäller att inga tilldelningsbrev är
utskickade gällande för hela vintervakten. Vintervakten 2018-19 är inte riktigt fulltecknad nu i början
av november (ca 5-10 är inte antecknade än) och de medlemmar som önskar kan teckna sig för 2
sommarvakter efter kontakt med vaktsektionens ledare för att slippa faktureras för ej genomförd
vintervakt.
I stort sett har vakttjänsten fungerat väldigt bra under 2018 och förhoppningsvis slipper vi påhälsning
av obehöriga under 2019.
Vakttjänsten
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Lars Axelsson Sektionsledare, Daniel Zippert, Bengt Jansson

Ungdom
Styrelsen anser att ungdomsverksamheten är viktig. Vi ser för närvarande tre verksamheter. Det är
för det första ungdomssektionen med verksamhet ungefär som tidigare med segling enligt Svenska
Seglarförbundets riktlinjer, för det andra en sjöscoutkår förankrad i scoutrörelsen och till sist en
grupp som operativt hjälper till vid seglingar och med underhåll av båtar och annan utrustning. Det är
glädjande att båtar och lokaler kommer till användning i ungdomarnas aktiviteter. I år kunde också
seglarlägret på Fifong genomföras.
En formaliserad överenskommelse med SBS och sjöscoutkåren avseende ekonomiska frågor och
användning av lokaler och utrustningar har träffats.
För närvarande är befattningen sektionsledare för ungdomssektionen vakant, vilket behöver
åtgärdas under kommande år.
Verksamhet 2018 Ungdomssektionen - Södertälje Sjöscoutkår
Kåren startades under våren och hade 9 seglingsträffar på onsdagkvällarna samt en heldagsutflykt
under vårterminen.
Seglarläger med sjöscouter och andra ungdomar hölls traditionsenligt på Fifång under vecka 28.
Under höstterminen har vi utökat Torpas jolleflotta med de sex stycken En-kronorna som funnits på
Fifång. Fem stycken segelträffar på onsdagarna under augusti och september. Från oktober till
december 11 landträffar och en helghajk.
Cirka 20 aktiva scouter i kåren i tre åldergrupper.
4 stycken ledare/styrelse + 1 kassör.
Martin Dillman Ledare Södertälje Sjöscoutkår

Axvik
Denna säsong har varit lugnt med arbete ute på Axvik eftersom kontraktet varit uppsagt.
Axvik öppnade som vanlig till Valborg med att bastun kom ut och det var hela 2 st båtar som var där.
-

Det vart 1 arbetsdag den 26/5 då det var totalt 9 båtar ute som hjälptes åt.
Dagen före midsommarafton var det 8 båtar på Axvik som fick en jobbig natt då det började
blåsa nordligt rakt in i viken med 20m/s från kl 03.00.
Midsommarfirande var det 15 båtar men tack vare vädret så vart det ingen stång utan vi
delades in i lag och hade frågerunda med 25 frågor istället, sill lunch och gemensam middag.
Den 18 aug hade vi årliga kräftskivan och var 14 båtar.
Den 22 sep hade vi den årliga sillavslutningen, som var riktigt uppskattad av de 32 personer
och 18 båtar som var där.
Höstens städdag vart inställd.
Nytt för i år var att icke medlemmar ska betala 50 kr per natt, och det har funkat bra och en
del pengar har kommit in.
Det var eldningsförbud under sommaren som funkade bra trots att några vart tillsagda att
det inte var tillåtet att grilla eller basta, även om stora skyltar satt uppe.
Arbete som utfört underåret är:
Dykare var ute och böt kättingar på bojarna samt la i ytterligare en boj så nu finns det 3 st.
Dykaren kollade av kättingarna på vågbrytarna och då konstaterades att 1 kätting var av och
den lagades.
Det har kommit upp 4 anslagstavlor på bryggorna med ordningsregler.
Fyra livbojar är monterade på bryggorna.
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Slutord:
Otrolig värme i sommar och Axvik har varit välbesökt av nya som gamla båtgäster.
Axvik blir bara mer och mer besökt såväl på helger som under semestern.
Roger Blomqvist
Fifong
Båtsäsongen 2018 kommer att gå till historien som den varmaste och torraste på många år, så även
på Fifong. Värmen medförde att det var eldnings- och grillningsförbud nästan hela sommaren.
Eftersom en del båtägare inte förstod allvaret i detta fick en del tillsynsmän agera polis.
Under 17 veckor av sommaren har frivilliga tillsynsmän arbetat med den dagliga skötseln. Toaletter
har städats, sopor tömts, gräsmattor klippts och sly och buskar har rensats.
Länstyrelsen, som varit på besök två gånger, har varit mycket nöjda med vårt arbete.
Midsommarfirande, seglarläger samt kappsegling har som vanligt anordnats, och på den årliga
höstresan stängdes Fifång för vintern.
Kuriosa från sommaren är att ett äpple har skördats på våra äppelträd som planterades förra året.
1416 segelbåtar och 1200 motorbåtar har under sommaren övernattat i viken.
TACK till alla tillsynsmän och aktiva medlemmar som lägger ner mycket tid och arbete på vår fina ö.
Börje Persson
Ingemar Feldt

Säkerhet och El
Den årliga besiktningen av elanläggningen genomfördes under våren. Anläggningen är i relativt gott
skick men ett flertal besiktningsanmärkningar noterades, se bil 1. Det återstår punkter i besiktnings
protokoll att åtgärda under 2018/19.
Dokumentationer är uppdaterade:

-

Stigarscheman uppdaterade.

-

Beräkningar på utlösningsvillkor och spänningsfall.

-

Uppmärkning och gruppscheman.

Genomförda Åtgärder

-

Anläggningen har byggts ut med nya hallar 10 - 14 utan hänsyn tagits till om matande
nät har varit tillräckligt. Anläggningen klarar föreskrifterna genom att tilläggsskydd
med jordfelsbrytare kommer finnas installerade på alla uttag.

-

Anläggningen från Telge Näts matningspunkt och hela el anläggningen är
dokumenterad i El-Vis ett beräkningsprogram som grafiskt återger anläggningen och
med beräkningar på Impedans Z, kortslutningsström Ik och spänningsfall U i varje
punkt. Ett omfattande arbete.

-

Stigarschema uppdaterat.

Genomförda åtgärder 2018
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-

Årlig kontroll av jordfelsbrytare.

-

Förslag på att genomföra riskgranskningar under 2018.

-

Initierat riskgranskningar för 2018.

-

Akut byte av lysrör som var potentiell brandrisk.

Övriga planerade åtgärder
-

Uttagspelare installeras på bryggorna i samband med att bryggor åtgärdas.

-

Strålkastare byts löpande ut mot LED strålkastare.

-

Fördelningsskåp vid gavel på hall 2 förses med påkörningsskydd.

-

Gruppbyte av lysrör och tändare i hallar planeras för 2019.

Lennart Karlsson

Klubbmästare
Klubbhuset har under året drivits med normalt inre och yttre underhåll. Utöver det har
hjärtstartarens batteri och pads bytts ut. Vaktrummet kommer att uppdateras med andra möbler, en
soffa skall införskaffas till samlingsrummet, byte av golv i kansli och yttre toalettgrupp/dusch
planeras samt att en ny toalettstol skall installerats.
Klubbhuset har nyttjats för arbetsdagar under vår och höst, damsektionen har anordnat soppdagar
och pubafton, det har hållits sektionsmöten, medlemsmöten och styrelsemöten, Seglingssektionen
har anordnat samkväm i samband med seglingar och många medlemmar har värmt sig (och kylt sig i
den höga sommarvärmen) med mat och kaffe i goda vänners lag.
Lokalen har blivit uthyrd till medlemmar för privata tillställningar under några tillfällen.

Information
•

Under året har SBS hemsida uppdaterats regelbundet.

•

Face Book gruppen, SBS – Södertälje Båtsällskap, har en ökande aktivitet och har nu närmare
200 medlemmar.

•

Pärmen med utskrifter från hemsidan är uppdaterad och ligger i Klubbhuset.

Inför 2019
•

Hemsidan kommer att förändras så att informationen är lättare att hitta.

Rolf Sallander
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Damsektionen
ÅRSBERÄTTELSE FÖR DAMSEKTIONEN I SBS 2017-2018
Damsektionen har haft 9 protokollförda möten under verksamhetsåret 1 oktober
2017 – 30 september 2018.
Klubbstugan julpyntades 30 november 2017 och avpyntades 13 januari 2018.
Klubbaktiviteter med 1 st soppdag under hösten, 7 oktober 2017 och 4 st våffeldagar 07, 09, 21 och

22 april 2018 har genomförts.
Dessutom 2 st Pub-aftnar 29 september 2017 och 28 september 2018.
Under verksamhetsåret har 1 ny medlem registrerats i Damsektionen.
Under verksamhetsåret har 1 medlem begärt utträde i Damsektionen.
Vid årsmötet i september 2018 valdes;
Birgitta Öberg Boman
Ordförande
Ia Lindberg
Sekreterare
Keith Larsson
Kassör

omval
omval
omval

2 år
1 år
2 år

Gulli Jerlstrand

omval

1 år

Suppleant

2018-10-01
Birgitta Öberg-Boman
Ordförande för Damsektionen i SBS
Klubbkonferens
Konferensen genomfördes den 24:e och 25:e mars och fokuserade på följande:

•

Riskhantering
En modell för analys och hantering av risker ”Grovanalys” behandlades och
redovisades med en tillämpning inom båthanteringssektionen.

•

Ekonomi
En genomgång av sambandet beträffande avgifter, ersättningar och plikter utfördes
med utgångspunkt från informationen på hemsidan samt förslag från kansliet
avseende stödmedlemmar, seniormedlemmar utan båt (vaktplikt) och tak för
”frivilligt ”arbete.

•

Fest SBS 70 år
En detaljerad plan utarbetades.

Bland övriga frågor märktes bl a medlemsenkäten, miljöplanen, den nya farleden och bildandet av en
sjöscoutkår.

Sörmlandskustens Båtförbund (SKBF)
Vi SBS är aktiva och stödjer verksamheten inom SKBF både idémässigt och praktiskt. Vi deltar i
aktiviteter och har personer engagerade i styrelsen, på möten och i sammankomster. Vi ser en direkt
nytta för SBS att ha fått tillgång till det administrativa systemet BAS som syftar till att ge klubbarna
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tillgång till ett administrativt verktyg anpassat för vår verksamhet. Vi har utsett en systemansvarig för
person för BAS systemet – Lars Wigren och sektionerna och kansliet använder systemet. Det ger oss
också en möjlighet att i framtiden stämma av andra båtklubbars göranden.

Slutord från SBS Styrelsen
Arbetet inom SBS styrelse har varit inspirerande med engagerade och ambitiösa medlemmar. Det har
innefattat analyser och diskussioner där vi gemensamt har sett till hur vi på bästa sätt ska förvalta
det förtroende som medlemmarna visat genom att välja oss. Vi har fått vara med om att delta och
glädjas åt positiva saker som aktiviteter i Torpa, Axvik och Fifong. Det har också uppstått problem av
oväntat slag som till exempel olyckor och skador, även om skadeverkningarna har kunnat begränsas
är inriktningen att vi ska agera för att de inte ska uppkomma. Vi ser mycket positivt till alla initiativ
till att delta aktivt i verksamheten – kontakta gärna valberedningen eller medlemmar i styrelsen.
Nu får vi se fram mot nästa båtsommar!
Vi framför ett stort tack till alla som aktivt medverkat i sällskapets arbete. Vi vill även tacka för det
förtroende som visats och önskar Södertälje Båtsällskap framgång under det framtida arbetet.
Södertälje den 6:e februari 2019 för styrelsen i Södertälje Båtsällskap
På uppdrag av Södertälje Båtsällskap
Seppo Martikainen Ordförande
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