Ängsviks Båtsällskap

___________________________________________________

Kallelse till årsmöte i Ängsviks Båtsällskap
Plats:

Ingarö föreningshus i Brunn

Tid:

Söndagen den 21 november 2021 kl 13.00

Dryck med tilltugg kommer att serveras på mötet.

Innehåll i utskicket.











Kallelse till årsmöte enligt ovan
Agenda till årsmöte
Verksamhetsberättelse för verksamhetsår oktober 2020 – september 2021
Resultat- och balansräkning
Budgetunderlag för verksamhetsplan verksamhetsår oktober 2021 – september 2022
Förslag på avgifter i klubben
Motioner
Beslut om stadgeändring
Intyg bottenfärg
Bokning av vaktpass

Förslag till Ängsviks Båtsällskaps aktiviteter 2022.
-

Vårstädning
Kräftskiva
Höststädning
Årsmöte
Vaktperiod:

lördagen den 7 maj kl. 10.00
lördagen den 20 augusti kl. 16.00
lördagen den 8 oktober kl.10.00
söndagen den 20 november kl. 13.00
preliminärt 7 maj till 2 oktober

Andra viktiga datum:
-

28 februari vaktpasssen ska vara bokade
31 mars, sista dag då medlemsavgifter skall vara betalda och
roddbåtsplatser/kanotplatser skall vara betalade
30 september, sista dag för motioner
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Agenda till årsmöte 21 november 2021

1. Årsmötets öppnande.
2. Val av ordförande och sekreterare vid mötet.
3. Fastställande av dagordning.
4. Justering av röstlängd.
5. Mötets stadgeenliga utlysande.
6. Val av två justeringsmän vilka även skall tjänstgöra som valkontrollanter och
rösträknare.
7. Styrelsens förvaltningsberättelse samt revisorernas revisionsberättelse.
8. Godkännande av balansräkning jämte disponering av uppkommet
resultat.
9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
10. Fastställande av medel för förtroendevalda.
11. Presentation av verksamhetsplan.
12. Fastställande av årsavgift och övriga avgifter.
13. Beslut om stadgeändring
14. Val av styrelsemedlemmar.
15. Val av revisorer jämte en suppleant.
16. Val av valberedning.
17. Motioner som i behörig ordning tillställts årsmötet.
18. Övriga ärenden.
a. Information om BAS
19. Mötets avslutande.
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Under övriga ärenden kommer bl a följande frågor att behandlas:
Vakthållning:
På årsmötet kommer en utförligare rapport från årets vakthållning att presenteras. En sammanställning
finns också i detta mail Efter årsmötet kommer det att finnas möjlighet att teckna sig för nästa års
vaktpass. Vaktlistorna kommer därefter bokas hos hamnkapten.
Kontakt sker helst via mail, bokning sker dock senast 28/2 2022
De som har möjlighet att sitta sina pass på vardagar uppmanas att teckna dessa.
På förekommen anledning så vill styrelsen förtydliga att det inte är tillåtet att ”annonsera” ut vaktpass.
Vaktpass ska genomföras av personer som har anknytning till klubben. (Medlemmar, medlems familj,
person som hyr plats i hamnen).
Bokning av vaktpass digitalt som planerats, kommer i år tyvärr inte kunna genomföras på grund av att
SBU kommer att lägga om sitt system i januari 2022.

Roddbåtsplatser:
Medlemmar som vill disponera samma plats nästa säsong. Avgift betalas i samband med årsavgift.
Avgiften är 300:- per år. Lediga roddbåtsplatser fördelas av hamnkapten efter den 31 mars.

Plats i kanotställ:
Medlemmar som vill disponera plats i kanotställ kontaktar hamnkapten som fördelar platser. Avgiften
är 100:- per år. Avgift betalas i samband med årsavgift.

Uthyrning i 2:a hand
Om man hyr ut platsen i andra hand måste man meddela klubben namn och kontaktuppgifter. Använd
det kontraktsförslag som bifogades tidigare och finns på hemsidan.
Ni som hyr ut en plats, tänk på storlek på den båt som ska ligga på platsen. Passar den till
bommarnas längd och platsens bredd. Se aktuell hamnordning.

Inkomna motioner
1 st inkommen motion och 1 st proposition (stadgeändring) från styrelsen

Miljö:
Ni som ännu inte har lämnat in intyg om att ni har godkända bottenfärger uppmanas att fylla intyg på
årsmötet eller skicka in detta till sekreteraren. Intyg finns på hemsidan och på årsmötet.
För mer information, se hemsidan.

Övrigt:



Behov av hjärtstartare diskuteras på mötet
Information och BAS
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Verksamhetsberättelse oktober 2020 - september 2021
Styrelsen för Ängsviks Båtsällskap får härmed avge sin berättelse för det gångna
verksamhetsåret.

Styrelse och funktionärer
Styrelsen har under året haft följande sammansättning:
1. Ordförande
2. Hamnkapten
3. Kassör
4. Sekreterare
5. Klubbmästare
6. Ledamot
7. Ledamot

Hans Ekström
Mats Magnusson
Roland Carlström
Rolf Agnekil
Mario Wirz
Jimmy Olsson
Bo Persson

Revisorer

Ingrid Lindekrantz
Anna Gunnarsson
Eva Thorssén

Revisorsuppleant
Valberedning

Jenny Andersson (sammankallande)
Henrik Åslund
Tina Levander

Hamnkommitté:

Bo Levander
Anna Gunnarsson
Henrik Åslund

Möten
Styrelsen har haft 6 st protokollförda sammanträden samt några planeringsdagar inför
städdagar och andra aktiviteter.

Medlemmar
Totalt antal medlemmar per sista september är 157 st
Styrelsen hälsar de nya medlemmarna välkomna i klubben.
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Ekonomi
Se balans – och resultaträkning.

Verksamhetsberättelse från hamnkapten
Vi har haft två arbetsdagar i hamnen.
Vårarbetsdagen 8 maj med ett 40-tal medlemmar + styrelsen
En som vanligt härlig arbetsdag med röjning och städning som främsta uppgifter, Upprustning av
gångplank till mastkran samt målning av vaktstuga, Monterade pinnar för att förhindra parkering
framför gångar mm samt övriga sysslor som hör den härliga våren till med bojar, badstegar mm
Avslutades med korvgrillning
Höstarbetsdagen 2 oktober med ett 30-tal medlemmar+ styrelsen
Stor uppslutning så vi fick mycket gjort på kort tid
Förutom de sedvanliga uppgifterna med att återställa allt till vintervila så gjorde vi översyn och
reperation av diverse skavanker på bryggor, gjutit fast pinnarna vid gångarna
Även några arbeten på beting av de som önskar har genomförts,
Mats Magnusson, hamnkapten

Vakthållning
Årets vaktsäsong har åter varit lugn, det har inte rapporterats några incidenter eller misstänkta olovliga
besök. Alla vaktpass utom två är genomförda.
Avsaknaden av Siv och Sören som åtog sig att gå extra vakter har varit kännbar, många som hör av
sig och inte ”vill” gå vakt?
Viktigt att veta är att vakten ska genomföras av personer som har anknytning till klubben samt är minst
18 år. (Medlemmar, medlems familj, person som hyr plats i hamnen).
Medlemmar som frivilligt kan åta sig att vara reservvakt får gärna meddela via anslag i vaktstuga,
anslagstavla i hamnen samt på hemsidan.
Mats Magnusson, hamnkapten

Kanalsektionen
Under säsongen har projektet med att byta ut utprickningen av kanalen in i Säbyviken påbörjats.
Projektet är ett samordningsprojekt med de andra båtklubbarna i Säbyviken.
Tillsammans har båtklubbar bestämt att vi börjar med utbyte av 20 prickar. En ny utramning/mätning
av kanalen kan ge mer eller mindre antal lateralmärken.
Gjutningen av 20st bojstenar nya gjordes under försommaren. Nya röda och gröna prickar med reflex
anskaffades. Det beslutades att första prickparet i början på kanalen från saltsjösidan, skulle vara
utrustade med belysning för att underlätta navigering efter mörkrets inbrott.
En stålställning har tagits fram och monterats på bojekan (för ramning av djupet), för att mäta upp
farleden på ett säkert sätt.
Det finns några bergklackar som sätter begränsningar i genomfarten av kanalen, vid medelvatten har
ett djup ca 1.9 meter mätts upp. Större djup går inte att åtgärda utan sprängning. (Sprängning kräver
vattendom i domstol).
Nu under hösten pågår utläggningen av nya prickar samt mätning av kanalen för att säkerhetsställa
var grunden verkligen ligger, det kommer medföra att prickarna kommer att placeras på lämpliga
platser. Arbetet är väldigt tidsödande och beräknas att vara klart under 2022.
Ängsviks Båtsällskap
Toholmsvägen 37
134 65 Ingarö
e-post: post@angsviksbatsallskap.nu
Hemsida: www.äbs.nu

Ängsviks Båtsällskap

___________________________________________________
Prickarna i den djupa förbifarten från hamnen till Björnöfjärden kommer inte att bytas i detta skede.
Vi har gjort en del efterforskningar och mätningar som påvisar att det finns en djupränna mellan den
gamla leden in i Säbyviken, denna del är tänkt att båtklubbarna inne i Säbyviken skall mäta uppför att
se om det är möjligt att göra den farbar. Då farleden intill Björnö har djupet 1,5 meter vid
normalvattenstånd. Det finns några lömska grund där som många båtägare har fått känna på.
Vi har även notera att flera medlemmar i ÄBS kör fel vid utfart från hamnen, det är segelbåtdjup hela
vägen från bryggorna rakt ut till den gröna prick som markerar början av kanalen.
Bo Persson-Jimmy Olsson, Ledamöter

Klubbmästaresamhetsberättelse från klubbmästaren
Som väl alla vet, 50 årsjubilerar ÄBS i år. Det tyckte vi i styrelsen var något som måste firas, så den 21
augusti var det dags för stort kalas med över 100 personer i alla åldrar. Vi samlades i hamnen och
efter en tipspromenad serverades det bubbel utanför det stora festtältet som hyrts in. Till toner från en
jazzorkester bjöds det på paj/kräftor/ostbricka. Stämningen var mycket hög under hela kvällen och
efter dans till DJ avslutades festen lite efter midnatt.
På vår/höst arbetsdagar bjöds det i år åter på korvgrillning med dryck efter utförda arbetsplikter.
Mario Wirz, Klubbmästare

Ängsviks Båtsällskaps styrelse 2021
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Budgetunderlag för verksamhetsplan oktober 2021 till september 2022
Intäkter
Medlemsavgifter

165 000

Kostnader
SBU årsavgifter
Ängsviks Fastighetsägarförenings årsavgifter
Försäkringar
Bankkostnader
Kostnader styrelsen
Sociala avgifter
Kopiering
Sponsring, Skärgårdsstiftelsen
Sponsring, Sjöräddningssällskapet
Medlemsaktiviteter
Kontorsmateriel, datatillbehör
Porto
Hemsidan drift
Baja-maja
El-kostnader (underhåll och förbrukning)
Löpande underhåll av bryggor och anläggningar mm
Oförutsedda utgifter
Summa Kostnader

16 000
3 000
3 000
1 000
30 000
9 000
1 000
2 500
2 500
10 000
3 500
500
2 000
9 000
10 000
20 000
4 000
127 000

Under 2022 planerar styrelsen att åtgärda bl.a förbättrad utprickning av kanalen, åtgärder vassen på
slänten. Dessa kostnader kan styrelsen i dagsläget inte ange. Kostnaden för utprickningen av kanalen
kommer att delas mellan alla klubbar i Säbyviken. ÄBS andel är 31,19 % av kostnaden.

Medlemsavgift för 2022
Styrelsen föreslår att medlemsavgiften för båtplats kvarstår på 1 000:- per år.

Deposition för arbetsdag
Styrelsen föreslår i likhet med tidigare år att en depositionsavgift på 500:- tas ut i samband med
erläggande av årsavgift.
Depositionen återfås i samband deltagande på en av två arbetsdagen.

Avgift för uteblivet vaktpass
Styrelsen föreslår att avgiften för uteblivet vaktpass är 2 000:-.

Avgift för hyra av roddbåtsplats
Avgift för roddbåtsplats föreslås till 300 :- per år.

Avgift för hyra av plats i kanotställ
Avgift för plats i kanotställ föreslås till 100:- per år
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Förslag på avgifter 2022:

Årsavgift

Aktiv Medlem
1 plats

Aktiv Medlem
2 platser

1 000:-

1 000:-

Aktiv medlem
3 platser
1 000:-

1 000:-

1 000:-

Plats 2

Summa

500:-

1 000:-

Plats 3
Deposition

”passiv
medlem"

500:1 500:-

Inträdesavgift

500:-

Roddbåtsplats

300:-

Plats i kanotställ

100:-

Uteblivet vaktpass

2 000:-

Påminnelseavgift

100:-

500:-

500:-

500:-

2 500:-

3 500:-

1 000:-
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Val av styrelse och övriga funktionärer
Hamnkapten
Kassör
Ledamot 1
Ledamot 2

Nyval
Nyval
Nyval
Fyllnadsval

Väljes på 2 år
Väljes på 2 år
Väljes på 2 år
Väljes på 1 år

Ordförande
Sekreterare

Hans Ekström
Rolf Agnekil

1 år kvar
1 år kvar

Hamnkommitte

2-3 funktionärer

väljes på 1 år

Val av revisorer:
Revisor
Revisor
Suppleant

Nyval
Anna Gunnarsson
Nyval

Väljes på 2 år
1 år kvar
Väljes på 1 år

Val av valberedning
Valberedning

2-3 funktionärer

Väljes på 1 år
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Inkomna Motioner
Motion:
Våra stränder och bryggor håller på att växa igen. Det är viktigt ur miljösynpunkt att hålla efter vass och
måste göras systematiskt.
https://www.naturskyddsforeningen.se/inspiration-tips-och-verktyg/viva-vatten-skorda-vass/
Roddbåtar i hamnen är inbäddade i vass. Det medför bla ohyra och svårt att lägga till. Vassen växer
upp på bryggorna och mellan brädorna.
När ska klubben börja sanera bort vass? Det räcker inte att klippa lite med en sekatör, det måste
göras enl konstens alla regler!
Vänliga hälsningar
Maria Scher
Styrelsens svar:
Klubben har ett eget vassklippningsaggregat. Klippning planeras att genomföras på vårens städdag.

Proposition
Styrelsen föreslår följande stadgeändring av §5.1:
Ett första beslut togs på årsmötet 2020. Stadgeändringen ska fastställas på detta möte.
Styrelsen ska bestå av fem till sju ordinarie ledamöter. Antalet styrelsemedlemmar väljs vid varje
årsmöte.
1.
Ordförande
2.
Hamnkapten
3.
Sekreterare
4.
Kassör
5.
Klubbmästare
6.
Ledamot 1
7.
Ledamot 2
Ordinarie ledamöter väljs på två år. De med udda nummer 1 till 5 väljs under jämna år och ledamöter
med jämna nummer 2 till 4 väljs udda år. Ledamöter 6 och 7 väljs varje år.
Föreslås att texten i sista stycket ändras till:
Ordinarie ledamöter väljs på två år. De med udda nummer 1, 3, 5 och 7 väljs under jämna år och
ledamöter med jämna nummer 2, 4 och 6 väljs udda år.
Texten: ”Ledamöter 6 och 7 väljs varje år” utgår
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802445-7544
Räkenskapsår 2020-10-01 - 2021-09-30
Period 2020-10-01 - 2021-09-30

Resultatrapport

Utskrivet 2021-10-07 10:45
Senaste vernr A 112

Ackumulerat

Ackumulerat fg år

0,00
238 000,00
4 000,00
2 000,00

400,00
232 500,00
6 000,00
4 000,00

244 000,00

242 900,00

3900 Förseningsavgift
3990 Administrativa intäkter

2 250,00
900,00

2 750,00
0,00

Summa övriga rörelseintäkter

3 150,00

2 750,00

247 150,00

245 650,00

-6 330,00
-45 000,00

-4 509,00
-23 500,00

-51 330,00

-28 009,00

-350,00

0,00

-350,00

0,00

195 470,00

217 641,00

0,00
-7 410,66
-9 750,00
-7 000,00
-17 590,00
-5 323,90
-123 808,60
-6 616,90
0,00
0,00
-50 471,88
-14 806,40
-4476,95
-475,00
-810,00
-2 524,00
-30 000,00
-2 120,00
-2 171,00
-903,00

-1
-7
-9
-8
-20

RÖRELSENS INTÄKTER
Nettoomsättning
3099
3610
3617
3618

Övriga intäkter
Medlemsavgifter
Avgift - ny medlem
Utebliven vakt

Summa nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER
RÖRELSENS KOSTNADER
Råvaror och förnödenheter
4023 Licensavgifter
4140 Ersättning på arb.dag
Summa råvaror och förnödenheter
Övriga varu- och materialkostnader
4895 Årsmöteskostnader
Summa Övriga varu- och materialkostnader

BRUTTOVINST
Övriga externa kostnader
5010
5020
5168
5190
5195
5410
5415
5490
5611
5930
6070
6071
6076
6110
6250
6310
6410
6415
6490
6570

Lokalhyra
El för belysning
Toalettservice
Övriga fastighetskostnader
Årsavgift
Förbrukningsinventarier
Rep. av bryggor m.m
Övriga förbrukningsinvent./material
Drivmedel
Reklamtrycksaker
Representation och uppvaktningar
Ej avdragsgilla kostnader
Städdag
Kontorsmaterial
Postbefordran
Försäkringar
Styrelsearvoden
Styrelsemöten
Övriga förvaltningskostnader
Bankkostnader

Summa övriga externa kostnader

050,00
394,45
000,00
750,00
988,00
0,00
-7 710,85
-50 892,00
-160,50
-2 532,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-2 475,00
-30 000,00
0,00
-1 627,00
-915,00

-286 258,29

-143 494,80

-7 408,00
0,00

-4 771,00
-1180,00

-7 408,00

-5 951,00

Personalkostnader
7510 Lagstadgade sociala avgifter
7610 Utbildning
Summa personalkostnader
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER

-345 346,29

-177 454,8
112
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802445-7544
Räkenskapsår 2020-10-01 - 2021-09-30
Period 2020-10-01 - 2021-09-30

Utskrivet 2021-10-07 10:45
Senaste vernr A 112

Resultatrapport

Ackumulerat

Ackumulerat fg år

8999 Årets resultat

0,00

-68 195,20

Summa årets resultat

0,00

-68 195,20

-98 196,29

0,00

Årets resultat

BERÄKNAT RESULTAT

Analys av resultatatet efter "rensning" av kostnader som
inte är återkommande eller beslutat underhåll
RR 2021-09-30

-98 196

Inspektion av alla bryggor - Dykare

19 750

Bryggbelysning 200-bryggan
100-bryggan

21 376

Seaflex för ny förankring av 100 & 200 bryggan

8 100

Byte av brygginfästningar 100 & 200 bryggan

71 651

50-årsfest

65 278

Resultat exkl. underhåll

87 959

Huddinge?

Rol

-06

C rlström

Kas r - Ängsviks Båtsällskap
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Räkenskapsår 2020-10-01 - 2021-09-30
Period 2020-10-01 - 2021-09-30

Utskrivet 2021-10-07 10:17
Senaste vernr A 112

Balansrapport ÅRL
Ing balans

Period

Utg balans

TILLGÅNGAR
Övriga fordringar
1680

Övriga kortfristiga fordringar

Summa övriga fordringar

34 976,00

-754,00

34 222,00

34 976,00

-754,00

34 222,00

138 945,06

-34 982,29

103 962,77

Kassa och Bank
1930

Penningi-narknadskonto

1931

Företagskonto

399 674,17

0,00

399 674,17

Summa kassa och bank

538 619,23

-34 982,29

503 636,94

Summa tillgångar

573 595,23

-35 736,29

537 858,94

EGET KAPITAL
Balanserat över-/underskott
-529 055,23

0,00

-529 055,23

Summa balanserat över-lunderskott

-529 055,23

0,00

-529 055,23

Summa eget kapital

-529 055,23

0,00

-529 055,23

-44 540,00

2019

Balanserad vinst

SKULDER
Övriga skulder
2999

Upplupna kostnader

-62 460,00

-107 000,00

Summa övriga skulder

-44 540,00

-62 460,00

-107 000,00

Summa skulder

-44 540,00

-62 460,00

-107 000,00

-573 595,23

-62 460,00

-636 055,23

0,00

-98 196,29

-98 196,29

Summa eget kapital och skulder
BERÄKNAT RESULTAT

Huddinge

Rola d 'aris röm
K sär hos Ängsviks BåtSällskap
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