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Årsberättelse 

för Ekerö Båtklubb verksamhetsåret 2017 

 

Fakta om klubben 
 

Medlemmar 
Klubben hade den 31 december 519 medlemmar, (en total ökning med 11 medlemmar sedan 2016) 

 

Organisation 
Vid klubbens årsmöte i februari 2017 valdes klubbens styrelse, kommittéer och övriga funktionärer för 

verksamhetsåret 2017. Arbetsfördelningen finns redovisad i sammanställningen ”Fördelning av arbetsuppgifter i 

Ekerö Båtklubb 2017”, som finns på klubbens hemsida. En förteckning över styrelse och funktionärer finns på sidan 

6 under rubriken Funktionärer. 

 

Styrelsen har lett klubbens verksamhet i enlighet med stadgarna och efter de beslut som fattats och de ekonomiska 

ramar som fastställts vid årsmötet. 

 

Följande kommittéer har varit verksamma under året:   
Klubbmästeri: Med syfte att sammanhålla aktiviteter som t.ex. fester etc. i klubben. 

Båtar: Ansvar för att samordna arbete och underhåll av klubbens kölbåtar, motorbåtar och segeljollar. 

Förvaltning: Tillsyn och underhåll av klubbens byggnader, el- och vvs-anläggningar. 

Juniorer: Har hand om juniorverksamheten. 

Hamn: Har hand om bryggor och bryggplatser samt uppläggningsplatser för småbåtar.  

Miljö: Bevakar miljöområdet och tar initiativ till och föreslår styrelsen åtgärder. 

Segling: Har hand om seglingsverksamheten för främst seniorer. 

Varv: Har hand om upptagning och sjösättning av båtar samt fördelningen av uppläggningsplatser. 

 

Klubben har dessutom haft en IT-ansvarig/webmaster med uppgift att underhålla och uppdatera klubbens hemsida. 

 

Ekonomi 
Ekerö Båtklubb har under verksamhetsåret haft god och välordnad ekonomi. Alla ekonomiska transaktioner och 

flöden har under året fungerat klanderfritt.  

 

Verksamhetsårets resultat och klubbens ekonomiska ställning vid årets slut redovisas i den ekonomiska delen av 

detta årsbokslut. 

 

Klubbens hamn 
Ekerö Båtklubb äger sitt hamnområde, vilket omfattar en areal på sammanlagt 39 599 m2, varav land 13 922 m2 och 

vatten 25 677 m2.. 

 

Miljö 

Miljöfrågorna är viktiga för klubben. Ansvaret för att verka för en bra miljö i båtklubben vilar på både de enskilda 

medlemmarna och klubben i stort. 

 

Klubben har en väl fungerande miljöstation för spillolja, glykol/vattenlösning, lösningsmedel och oljefilter. Klubben 

hyr även in en container, som står uppställd på hamnplan, för att ta hand om grovavfall. För hushållsavfall finns 

kommunens gröna soptunna som under sommarhalvåret står vid entrégrinden. Om vår soptunna är full SKALL den 

enskilde medlemmen ta vara på sina sopor och slänga dem på annan plats t.ex. hemma. Klubben har under 

sommaren haft vissa problem med överfyllda kärl som sedan fåglar river ur. Detta är inte snyggt och ej heller 

miljövänligt då olika plaster kan komma ut i natur och vatten.  

 

En sugtömningsterminal för båtarnas toaavfall finns vid Sanduddskajen.  

 

Riktlinjer för hur vi sköter bottentvätt vid upptagning och vilka färgtyper som vi tillåter och rekommenderar våra 

medlemmar finns. Vi loggför även vid upptagning vilka som skall tvätta sina bottnar med högtryck. Detta för att se 

att det endast är de som har godkända färger som bottentvättar med högtryck. För övriga gäller avtorkning av botten 

och vi ombesörjer att det finns uppsamlingstankar för spillvatten. 

 



 2 

Miljö-och hälsoskyddskontoret har beslutat att fr o m 2015 debitera båtklubbar en årlig avgift för den tillsyn som 

kommunen enligt miljöbalken ska bedriva. Tillsyn från kommunen under 2017 har inte skett. Tillsyn från 

kommunen har dock skett under våren 2016 och allt var då till belåtenhet. 

 

Underhåll och skötsel av klubbens anläggning  
Klubbens verksamhet bygger på att medlemmarna tillsammans hjälper till att underhålla anläggningen. Alla 

medlemmar med brygg- eller varvsplats har därför arbetsplikt. Under 2017 har 2 arbetsplikter genomförts. 

 

Bevakning av klubbens hamn 
Alla medlemmar med varv och/eller hamnplats är skyldiga att gå vakt två nätter i klubben. Går man med anhörig 

blir det en vaktnatt. Man är skyldig att själv boka och hålla reda på när man har sin vakthållning. Man är även 

skyldig att kontrollera i liggaren att det är rätt skrivet och att man har fått rätt dag etc. Går man med anhörig måste 

man kolla upp i vaktliggaren att detta tydligt framgår. Man är alltså själv ansvarig för att vakten fungerar så 

klanderfritt som möjligt. Vi har ett kollektivt ansvar för att detta skall fungera och att vi tar hand om att skydda 

varandras båtar. 

 

Under våren och försommaren fram till och med jourveckarna i juli fortgick vakttjänstgöringen planenligt. Vi har 

tyvärr även i år haft en del medlemmar som ej uppfyller sin plikt och sitt ansvar att gå vakt. Dessa medlemmar får 

en vaktbot och en ny vakt tilldelad. Om samma person vid upprepade tillfällen ej sköter sina åtaganden i klubben 

kan denna komma att uteslutas. 

 

Information till medlemmarna 
Avgiftsdebiteringar och kallelse till årsmöte tillsammans med informationsblad har sänts med post till samtliga 

medlemmar. Information har också lämnats på klubbens hemsida samt med e-post till de medlemmar som lämnat 

sina e-postadresser till klubben. 

 

Klubbens hemsida har information om klubbens verksamhet och dess olika aktiviteter. Här informeras också 

löpande om viktigare händelser inom klubben som sjösättning och höstupptagning, junior- och seglingsaktiviteter. 

Hemsidan har adress www.ekerobk.se 

 

Samarbete med andra organisationer 
Ekerö Båtklubb är ansluten till följande organisationer: 

 

Saltsjön-Mälarens Båtförbund (SMBF) som ingår i Svenska Båtunionen (SBU). EBK:s representant har varit 

Göran Thingvall. 

Stockholms Seglarförbund, Svenska Seglarförbundet (SSF) och därmed även till Sveriges Riksidrottsförbund. 

EBK:s representant i SSF har varit Jan Björnsjö. 

Ekerö Båtråd. EBK:s representant har varit Jan-Ingvar Lindström. 

Svenska Sjöräddningssällskapet. Klubben är ständig medlem.    

Skärgårdsstiftelsen. Klubben lämnar ett vänbidrag. 

  

http://www.ekerobk.se/
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Rapporter från styrelse och kommittéer 
 

 

Styrelsen 
Styrelsen har haft 11 ordinarie sammanträden. Protokollen finns i klubbhuset. 

 

Styrelsen har under året framförallt arbetat med kortsiktiga uppgifter typ underhåll och normala driftsåtgärder. 

Exempelvis har vi uppgraderat lampor på bryggorna till lyktstolpar med LED. I stort sett allt ljus på varv och 

bryggor är i dag LED-baserat. Detta påverkar vår elförbrukning mycket positivt. 

 

Därutöver och utgående från tidigare visionsarbete har styrelsen dock även satt fokus på klubbens långsiktiga 

utveckling, vilket successivt kommer att börja märkas i klubben. I synnerhet har en hel del tid har lagts på att se 

vilka möjliga upptagningsmöjligheter vi skall satsa på i framtiden, med målet att skapa en flexibel, säker och 

miljövänlig hantering vid sjösättning och torrsättning. 

 

Styrelsen beslöt även att börja förvalta den investeringsfond som skall möjliggöra dessa långsiktiga och stora 

investeringar på ett sådant sätt att kapitalet växer. Vi tog därför fram en investeringspolicy som sedan låg till grund 

för att succesivt investera halva det hittills fonderade kapitalet i ett fåtal finansiella instrument. 

 

 

Klubbmästeriet 
I samband med KM bjöd klubben deltagarna och åskådare på förtäring efter målgång. 

 

EBK:s årsfest den 18:e november hölls traditionsenligt på Rastaholms Värdshus med 43 deltagare. Där vi som 

vanligt fick god mat och trevlig samvaro med mycket båtprat. Vi fick också höra en mycket trevlig och uppskattad 

beskrivning av Lasse Esséns segling till Skottland som han med familjen och flera av klubbens medlemmar 

genomförde i somras. Det förrättades också prisutdelning för Klubbmästerskap och Cupen samt utnämning av 

Hedersmedlemmen Jan-Ingvar Lindström.  Åkes Kanna för särskilda insatser för klubben gick denna gång till Tony 

Svensson för hans arbete i samarbetet mellan Jungfrusund och EBK för genomförandet av Allsvenskan. 

 

 

Båtkommittén 
Båtkommittén har ansvar för klubbens båtar, dvs alla jollar, kölbåtar samt klubbmotorbåten. Årligt underhåll har 

utförts på de båtar som aktivts används. Årets seglarläger gick tyvärr hårt åt våra båtar, flera optimister och en 606’a 

blev skadade och behöver repareras under vintern 

 

Under säsongen har Ester sålts då hon inte längre hade något syfte i klubben. 

 

 

Förvaltningskommittén 
Under året har armaturer på bryggorna bytts ut mot LED-armaturer. Vi har haft en hel del trädfällning under vår och 

höst för att underlätta för kranbilen samt för att öka säkerheten så inga fallande grenar eller träd ställer till det för oss 

och våra båtar. Vi har genomfört två arbetsdagar där massiv städning och underhåll av våra hus har skett, Bl.a. är 

klubbhuset ommålat i sin helhet. I övrigt har det mest handlat om normalt underhåll och klippning av gräsytor under 

sommaren. 

 

 

Hamnkommittén  

Under året har bryggorna säkrats med 4 nya ankare; Ett ankare på vågbrytaren är bytt och 3 nya har lagts ut för att 

ytterligare säkra upp A-bryggan. Detta behövs då båtarna alltjämt blir större. Under vårens och höstens arbetspass 

utfördes mindre underhåll. 

 

Besiktning av ankarkättingar gjordes år 2015 och en ny besiktning beräknas behövas år 2020. I övrigt har bryggorna 

och Y-bommarna underhållits med en del nytt virke. 

 

Lite fakta för 2017: 

• Uthyrda platser: 155  

• Ny-tilldelade platser: 7  

• Platser uthyrda i andra hand: 7  

• Medlemmar i kö till bryggplats: 35 

 

Juniorkommittén 
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Juniorkommittén har under 2017 genomfört kvällsseglingar, ett sommarläger, prova-på-segling samt fikaförsäljning. 

 

Kvällverksamheten har bestått av en grupp juniorer under Jonas Wiboms ledning, där man dels som förut seglat 

mycket Optimist och Laser. Några nya barn som mest seglar 606 har anslutit. 

 

Sommarlägret anordnades veckan efter midsommar med 24st barn som deltagare. Fyra ungdomsledare och två 

vuxna fanns på plats varje dag. Det seglades Optimist, Laser och 606or assisterade av två inlånade följebåtar.  

Motorbåten används också flitigt under året, den är viktig för säkerheten i verksamheten. 

 

Juniorverksamheten har stått för fikaförsäljning vid upptagning och sjösättning med gott resultat. 

 

 

Miljökommittén 
Miljökommitténs uppgift är att bevaka, föreslå och följa upp åtgärder som rör båtlivet. I kommitténs arbete har 

också ingått att följa upp att toatömningsanläggningen har varit inkopplad och i drift. 

 

Kommittén har deltagit i konferenser där miljöfrågor behandlas. 

 

 

Seglingskommittén  
Seglingskommittén har under året haft ett flertal aktiviteter.  

 

Totalt har tio SRS-seglingar som ingår i EBK-cupen arrangerats, inklusive Mälarvarvet och ett öppet KM. 40 

medlemmar har deltagit i klubbens seglingar. Nytt för i år var att seglingarna var shorthand. 2017 års cupvinnare 

blev Jan Björnsjö med Jens Ekengren på andra plats och Tony Svensons på tredje plats.  

 

KM samlade 10 båtar och seglades på Rödstensfjärden och Kyrkfjärden under mestadels svaga vindförhållanden. 

Vinare blev Tony Svensson och Jens Ekengren.  

 

Hagskärsturen blev inställd på grund av får få anmälningar. 

 

Klubben var medarrangör av Mälarvarvet, en kappsegling med start och mål vid Jungfruholmarna. Åtta båtar ställde 

upp från EBK. Bästa EBK:are blev Jan Björnsjö, Filip Björnsjö och Mårten Blix. Från om med 2018 har EBK tagit 

över huvudansvaret för tävlingen och planerar att utveckla tävlingen vidare. 

 

Kappseglingsträning för senior bedrivs på måndagar och har främst fokuserat på klubbens två J/70 team.  

 

I mars hade klubben en välbesökt seglarkväll med Anna Drougge och Björn Hansen, som var inbjuda för att för att 

tala om sina erfarenheter.  

 

I juni arrangerades en seglingskväll för tjejer. Det var sex tjejer som kom på kvällen och fick prova på att segla J/70. 

 
Under en höstdag höll Mårten Blix och Jan Björnsjö en introduktion till kappsegling för tjejer och juniorer. Det kom 

fem tjejer och fem juniorer som fick prova på att segla J/70. Förhoppningen är att vi ska få nya seglare till nästa år 

som vill vara med och kappsegla och flera EBK:are på kappseglingsbanorna. 

 

Helgen 9-11:e juni arrangerade klubben i samarbete med Jungfrusunds Skärgårdstad och Svenska Seglarförbundet 

(SFF) för andra året i rad en omgång av Allsvenskan i segling på vattnet utanför Jungfrusund. Det var många 

medlemmar som ställde upp och var funktionärer under före och tävlingsdagarna. Förutsättningar var bästa möjliga 

och alla 45 planerade seglingar kunde genomföras. Vann gjorde KSSS framför Cape Cowe och Ekoln. 

Arrangemanget var så lyckat och uppskattat från både seglare och SSF att EBK har fått förtroendet från SSF att för 

tredje året i rad arrangera en deltävling 2018. 

 

I oktober gjorde klubben åter ett försök att kvala in i Allsvenskan. Tävlingarna avgjordes på Nordön utanför 

Marstrand. EBK gick dock inte vidare och inför 2018 satsar vi att segla i den nystartade Division 1. 

 

Flera båtar från EBK har deltagit i kappseglingar i Sverige och utomlands. Klubbens två J/70 båtar har varit aktiva 

på flera regattor, bl.a. NM som gick på Hankö i Norge och SM som gick i Båstad. Leif Persson/Uffe Suhr och Kim 

Kärrhage deltog i shorthanded seglingen Seapilot2Star Baltic. De tre medlemmarna Ulf Suhr, Clas Rolander och 

Kim Kärrhage deltog på olika båtar i årets upplaga av Atlantic Rally for Cruisers (ARC) från Gran Canaria till Saint 

Lucia. Kim seglade på Talanta som kom tvåa i tävlingsklassen. Kent Öholm tog hem första platsen i kräftköret. 

Båtar från EBK har också funnits representerade på Gullvivan, Gotland Rund, Hyndai Cup m.fl. 

 

Säsongen avslutades med traditionell Luciasegling i december. Elva personer kom och seglade med våra 606 i korta 

race i fina förhållanden. 
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Varvskommittén 
Kommitténs huvuduppgift är att planera sjösättning och upptagning av våra båtar. Uppgiften omfattar bokning och 

beställning av mobilkranar, märkning, förvaring och besiktning av vaggor och stöttor, fördelning av 

uppläggningsplatser, iordningställande av placeringslistor och sammanställning av debiteringsunderlag för 

varvsplatser. 

 

Vårens sjösättning ägde rum den 29:e april för tunga båtar och 30:e april för lätta båtar. Höstens upptagning ägde 

rum 7-8:e oktober för de lätta båtarna och den 14-15:e oktober för de tunga båtarna. 

 

Under året har följande aktiviteter utförts i samverkan med förvaltningskommittén: 

Två arbetspass – den 7:e maj respektive 1:a oktober – genomfördes grovstädning samt röjning av gräs, sly och en 

del nedtagning av mindre och större träd. Arbetspassen samlade ett 40-tal personer som hade kul och gjorde en bra 

insats. 

 

Under sommaren har vi även tagit hjälp att ta ner ett antal träd på B-plan samt på utsidan av staketet mot E-planen. 

De stora varvsplanerna B och C har dessutom för första gången på flera år blivit utjämnade med en nyinköpt s.k. 

sladd. 

 

Under vintern 2017/2018 ligger 142 båtar på våra varvsplaner; 79 lätta, 40 tunga båtar och 23 båtar på trailer med 

egen upptagning. 

 

 

Fiskekommittén 
Ingen verksamhet. 
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Funktionärer 
 

 

Styrelse 

Göran Thingvall (ordförande), Clas Rolander (kassör), Robert Mårtensson (sekreterare), Kim Kärrhage, Anders 

Julin, Lars Essén, Tomas Furrer, Niklas Hagdahl, Pär Sörme och Håkan Örnelius.  

 

Båtkommitté 

Alexander Barnard (sammankallande), Mårten Blixt och Jan Björnsjö. 

 

Förvaltningskommitté 

Håkan Örnelius (sammankallande), Peter Lindh, Jan Sydhoff och Jörgen Westergren.  

 

Hamnkommitté 

Pär Sörme (hamnchef), Jan Matsson och Ulf Suhr. 

 

Juniorkommitté 

Kim Kärrhage (sammankallande), Mårten Blixt, Lars Essén och Jan Björnsjö. 

 

Miljökommitté 

Peter Lööwf (sammankallande), Magnus Fürst, Roland Hagberg och Jan-Ingvar Lindström. 

 

Seglingskommitté 

Anders Julin (sammankallande), Alexander Barnard, Anders Alverbäck, Jan Björnsjö och Mårten Blixt. 

 

Varvskommitté 

Niklas Hagdahl (varvschef), Jan-Ingvar Lindström, Pär Wessman och Per Tillander.  

 

Medlemsansvarig/klubbmästare 

Tomas Furrer 

 

 

Övriga funktionärer 

 

IT 

Mårten Blixt. 

  

Revisorer 

Ordinarie revisorer: Björn Nordenström och Dan Uddenfeldt. 

Suppleanter: Olle Ljungfeldt. 

 

Valberedning 

Peter Lööwf (sammankallande) och Per-Olof Nilsson. 


