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Verksamhetsberättelse för Bosö Båtklubb          2019 

Räkenskapsåret 2019-01-01 till och med 2019-12-31 
 

1. Föreningens ändamål 
Föreningens ändamål är att främja båtliv i allmänhet och medlemmarnas båtintresse i 
synnerhet genom båtklubbs- och hamnverksamhet. Båtklubben skall vidare verka för 
sjösäkerhet, gott sjömanskap och god miljö samt befrämja ungdomsverksamhet. 
 

2. Fakta om föreningen 
Föreningen bildades 1974 och är en allmännyttig ideell förening. Båtklubben har 
ca.800 medlemmar med en styrelse om f.n. 10 medlemmar, med det övergripande 
ansvaret. Särskilda funktionärer ansvarar för ekonomi, administrativa stödsystem, IT, 
hemsida, medlemskommunikation och klubbmästeri. En Ungdoms- och 
Utbildningssektion organiserar kurser, ungdomsaktiviteter och tävlingar. I 
Driftnämnden ingår funktionärer med ansvar för hamn- och varvsverksamhet, 
vakttjänst, arbetsplikt, miljöstation, båtbottentvätt, fastigheter samt el- och 
vattenförsörjning. 
 
Klubben är en ideell och allmännyttig förening. Det innebär att klubben bedriver 
utbildnings- och ungdomsverksamhet, stödjer fritidsbåtliv (friluftsliv), genomför 
tävlingar med båtsportsanknytning. Detta utöver hamn- och varvsverksamhet, där 
säkerheten prioriteras för att minimera skador på båtar, egendom och inte minst 
människor. Vidare genomförs klubbaktiviteter med syfte att främja social samvaro 
och medlemsengagemang. 
 
BBK arrenderar hamnanläggningen i Bosöhamnen med tillhörande vatten- och 
varvsområde av Lidingö Stad. 
 
Inom Bosö Båtklubb finns ett klubbhus med tillhörande kök, hygienutrymme och 
föreningslokaler. 
 
Klubben samarbetar med Lidingö Marin som har sin verkstad i anslutning till det 
arrenderade området. 
 
Genom Lidingö Båtförbund (LBF) har samtliga båtklubbar på Lidingö även tillgång till 
klubbholmen Ekskäret som är belägen strax öster om södra delen av Ljusterö. 
 
Föreningen är försäkrad genom IF och Svenska Sjö för våra lokaler, anläggningar 
och vår materiel. 
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3. Viktiga händelser under 2019. 

 
Resultat i stort av prioriterad verksamhet  

I. Under året har förberedelser och stöd till medlemmarnas sanering av 
båtbottnar prioriteras samt TBT-mätning. 

II. Åtgärdsplan för inre körvägen framtagen. 
III. Båttvätten har under året nått tillfredsställande resultat på huvuddelen av 

klubbens båttyper, vid korrekt användning. 
IV. Sjö- och torrsättning har genomförts med säkerhet och kvalité. 
V. Modernisering av klubbens stadgar har genomförts 

 
 
Båtbottentvätten  
Statistik (2018 års siffror inom parentes) 
Drifttid:  224 timmar (182 timmar), inklusive högtryckstvättar  
Antal tvättar: Drygt 500, baserat på enkät och bokningssystem. I 492 

kortstarter totalt. 
Antal ackrediterade: 417 (396) medlemmar, varav 21 (21) under året.  
Externa båtar: 114 (89) båtar från alla klubbar inom LBF samt från 

Näsbyvikens båtklubb. 
 
Intäkter (SEK) 
Borsttvätt med betjäning  76.350 (55.100)  (inkl Näsbyviken och RU) 
Kortladdning  41.800 (31.450) 
Utlämnade kort 36 (36) st á 200 7.200 (7.200) 
  Totalt: 125.350  (93.750) 
 
Tvättaggregatet med justerade sidoborstar för bättre funktion installerades 9 april. 
Tvätten öppnades för medlemmar den 14 maj och har bemannats samtliga tisdagar 
mellan 16:00 - 20:00 under säsongen. Från augusti även på torsdagar samma tid, 
och från september dessutom på söndagar mellan 14:00 - 18:00. Minutpriset för 
självtvätt har höjts till 9 kr/min. 
Bemanningen har lösts genom anställning av ungdomar och Lidingö Båthjälp, 
tillsammans med arbetsplikt. Totalt har 286 tvättpass på en halvtimme bemannats vid 
totalt 42 tillfällen. Vi har också infört en uppskattad förtöjningshjälp på onsdagar för 
de medlemmar som kan tvätta själv, men som önskar hjälp med portmanövrering och 
förtöjning. Inför nästa säsong övervägs att korta ner ett bokat tvättpass från 30 till 20 
minuter, och därmed öka antalet bokningsbara pass med bibehållna öppettider. 
 
Tvätten har haft hög tillgänglighet och har bara varit avstängd tre dagar pga elfel 
(trasig säkring). Den nya porten som installerades den 1 juli har fungerat mycket bra, 
trots vissa problem med kortläsare och fjärrkontroll. 
 
Ett teknikmöte mellan Rent Under och BBK ägde rum i oktober. Där diskuterades 
planer för helautomatisering av tvätten, bättre resultat kring vattenlinjen och förenklad 
akterförtöjning. 
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Tvättresultatet var fortsatt bättre i år jämfört med tidigare år, och motorbåtar tvättas 
nu generellt mycket bra. Även segelbåtar blir bättre tvättade, men en ytterligare 
förbättring av resultatet är önskvärt. 
 
 
Varvs- och hamnverksamhet  
Sjö och torrsättning genomfördes enligt plan. Säkerheten för medlemmar och båtar 
har prioriterats. 
Underhåll och konservering på BBK:s vagnar har genomförts för att höja 
driftsäkerheten vid sjö- och torrsättning. 
Elstolpar har flyttats närmare vägen och utrustats med nya elskåp från kvarter 18-36. 
Vattenposterna har utrustats med nya armaturer från kvarter 2 – 16 
Vårstädningen utfördes i början av juni. 30 m3 container fylldes. 
Höststädningen utfördes i november 
Hamnen uppfyller kraven på ”säker hamn” vilket ger medlemmarna rabatt på 
båtförsäkringar hos IF. 
Pelarkranen och mastkranen har besiktigats och åtgärdats. 
Besiktning och byte av y-bommar har utförts löpande under säsongen. 
Funktionen med dubblerade vakter kring torr/sjösättning fungerar utmärkt och 
kommer att utvecklas vidare under 2020. 
 
 
Miljöfrågor  
BBK:s miljöplan har analyserats och uppdaterats. Miljöplanen har rullats i samråd 
med tillsynsmyndigheten. 
BBK:s miljöarbete har rönt fortsatt stor uppmärksamhet runt om i båtsverige och man 
följer vår utveckling mot miljömålen. Man har även internationellt uppmärksammat 
vår båttvätt. Flera delegationer har besökt tvätten tillsammans med leverantören.  
Blästring av båtbotten på varvsplan har under året förbjudits av miljö- och 
arbetsmiljöskäl. 
Båtar tillverkade före 1992 har undersökts avseende metallinnehåll i bottenfärgen, 
främst TBT-innehåll. Icke analyserat mätresultat finns tillgänglig hos driften för 
berörda medlemmar. 
Arbetet med att ta fram miljömässiga metoder att sanera båtbottnar har fortsatt under 
året. Aktuella lämpliga metoder bedöms för närvarande vara t.ex. slipning och 
skrapning. Val av metod samt ansvar för att genomförandet följer BBK miljöregler, 
åvilar båtägaren. 
 
 
 
Underhåll av byggnader och anläggningar 
Städning av klubbhus utfördes genom arbetsplikt. 
Kansliet har genomgått en större uppgradering. 
Vagnarna är nu 15 år gamla och kräver stort och kostnadskrävande underhåll för att 
upprätthålla säkerheten. 
 
 
Klubbaktiviteter  
Klubbhuset har under året använts bland annat till Årsmöte, Styrelsemöten, 
Städdagar, Möten för kvarters, bryggbasar, nya medlemmar, Klubbkvällar, Happy 
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Bosön, Sjösättningsfest, Cafe Bosön, samt har även använts till LÖ Båtförbunds 
årsmöte, LBF- utbildningar och kurs för förarbevis. Klubbhuset har även hyrts ut till 
medlemmars privata fester vid 10 tillfällen. 
 
BBKs årsmötet hölls i januari. 
 
I samband med vårens klubbkväll i mars firade BBK sitt 45-årsjubileum med middag. 
Samtidigt hölls ett extra årsmöte där de nya stadgarna godkändes.  
 
 
”Happy Bosön” hölls i mars. Samtliga medlemmar med barn bjöds in för att under 
trevliga former mingla med varandra. BBK bjöd på våfflor samt rostbiff och 
potatissallad med tillbehör och dryck. 90 personer deltog. 
 
Åsa Vestberg och Yvonne Fällström drev Café Bosön under vårens sjösättnings- och 
rustnings period. 
 
Traditionsenlig sjösättningsfest anordnades i vårsolen i maj, ca: 250 personer kom 
under dagen. Drygt 350 hamburgare slank ner tillsammans med dricka. 
Brandförsvarets båt visades upp vid kajen. Som vanligt genomfördes även en Loppis, 
dit våra medlemmar lämnat saker, till förmån för Sjöräddningssällskapet. BBK kunde 
skänka intäkterna som i år blev glädjande dryga 10.000 kr. Hoppborg introducerades 
till stor glädje för barnen. 
 
Vårens städdag hölls i slutat av maj, ca:40 medlemmar snyggade till varvsplan och 
hamnområdet efter vintersäsongen. De tappra bjöds efteråt på bland annat korv och 
kaffe. 
 
Säsongsuppstart med sillunch på Ekskäret hölls i juni. Tillsammans hade vi väldigt 
trevligt med tre olika sorters sill, färskpotatis, sång och en uppsluppen stämning. 
 
Säsongsavslutning med kräftor i augusti, Ekskärsdagen, var också lyckad. Svenska 
kräftor liksom västerbottenpaj avnjöts och senare även hamburgare, det sjöngs 
sånger och var dans på bryggan.  
 
Under höstens torrsättningsdagar höll Café Bosön öppet. Åter under regi av Åsa 
Vestberg och Yvonne Fällström. 
 
Höstmötet i september drog 40 personer. Lasse Byrén informerade på ett mycket 
trevligt sätt om miljöbelastningen i Östersjön.  
 
I början av oktober hölls ett Hamnkaptensmöte för Lidingö båtklubbars alla 
hamnkaptener, 13 personer kom, de fick även kaffe och smörgåsar. 
 
Till höstens klubbkväll i slutet av oktober kom 48 personer som lyssnade på Magnus 
Hollwin som informerade om Göta kanal. BBK bjöd som vanligt på gulasch- och 
ärtsoppa samt kaffe. 
 
Drygt 60 medlemmar städade hamn o varvsplan under höstens städdag i början av 
november där även slangar för kommande vattenposter monterades inför säsongen 
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2020. Detta genom att ta bort sly, kratta löv, rensa i gamla bockgården samt fylla en 
30 kubik sopcontainer med skräp. Efter väl utförda arbeten bjöd BBK bland annat på 
korv, dricka och kaffe. 
 
I mitten av november var det dags för ”Happy Bosön” igen. Den utfördes under lika 
trevliga former som vårens event. BBK bjöd på våfflor, pastasallad med kalkon, 
tillbehör och dryck.  
Nytt för i år var tecknad film som var mycket uppskattat av ”alla barn”. 
 
Säsongen avslutades i början av december med julbord i vårt fina klubbhus för 
samtliga funktionärer i styrelse, drift, valberedning, revisorer och hedersmedlemmar. 
 
 
IT/Kommunikation  
BAS-K utgör klubbens administrativa system för medlemsregister, båtkö, fakturering, 
vakt och aktivitets-bokningar samt kommunikation via mail med medlemmarna. 
Uppgradering av datorer till driften har genomförts. 
Utbyggnad av Wifi till klubbhuset och gamla driften har genomförts samt övergång 
från ADSL till 4G-uppkoppling till BBK. 
Hemsidan har grundläggande information om klubben och medlemsaktiviteter.  
 
Utbildnings- och Ungdomsverksamhet  
Ungdomsverksamheten inom Bosö Båtklubb bedrivs huvudsakligen genom Lidingö 
Jolleseglare (LJS) genom årligt bidrag. 
BBK har för ungdomsverksamheten tidigare anskaffat en katamaran, Spitfire, vilken 
fortfarande disponeras av LJS.  
Samordnare av Utbildnings- och Ungdomsverksamhet inom klubbens 
ansvarsområde ingår numera i klubbens ledning. 
 
Arbetsplikt  
Antalet medlemmar som aktivt deltagit i arbetsplikten har ökat under året bl.a 
beroende på städning av klubbhuset, möjlighet att göra arbetsplikt genom bemanning 
av tvätten, höst- och vårstädning, gräsklippning etc.  
Diverse arbeten har genomförts, typ trädgårdsskötsel, plattsättning, röjning mm   
Bokningssystemet i BAS-K har utnyttjats i allt högre grad. 
 
Övrigt  
BBK stödjer Vikingaskeppet Helga Holm projektet genom att upplåta vinter- och 
sommarplats. 
 

4. Övrigt. 
 
Organisationstillhörighet 
Bosö Båtklubb har under året tillhört eller sponsrat följande organisationer; 
• Lidingö Båtförbund 
• Svenska Båtunionen 
• Svenska Sjöräddningssällskapet 
• Skärgårdsstiftelsen  
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Klubbens ledning  
 
Styrelsen  
Under verksamhetsåret har styrelsen hållit 11 protokollförda styrelsemöten samt 
genomfört en styrelsekonferens.  
Styrelsen har bestått av: 
Lars Frisk   Ordförande 
Robbie Bergqvist  Vice Ordförande 
Cathrine Sköld  Sekreterare, Infosamordnare 
Hasse Jakobsson   Kassör  
Ellerth Persson  Klubbmästare 
Lars Ekström  Intendent 
Christer Björkén   Miljösamordnare 
   
Per Drougge  IT/BAS-K 
Björn Crona   Ledamot  
Carl-Erik Eriksson  Suppleant 
Marie Törnqvist Ulenius   Suppleant 
 
Driftnämnd 
Lars Ekström  Intendent och Miljöbas 
Krister Eriksson  Hamnkapten 
Carl-Erik Eriksson  Varvsbas 
Per Drougge  Energibas 
Jörgen Bertholdsson  Vaktbas,  
Leif Fryklund  Byggnads- och Lokalbas, Arbetspliktsbas 
Ellerth Persson  Lokalansvarig 
Lennart Gibo   Teknikansvarig tvätten 
Carina Bjerner  Tvättbas 
Daniel Westberg  Mastskjulsbas   
  
Övriga funktioner/funktionärer 
Cathrine Sköld  Webbmaster 
Per Drougge  IT/BAS-K 
 
Revisorer 
Sven Löchen  Revisor 
Christina Sevebo Riis  Revisor 
 
Valberedning 
Michael Törnqvist  Sammankallande 
Krister Eriksson  Ordinarie ledamot 
Tomas Alm   Suppleant 
 
 
 


