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HBK:S  ÅRSREDOVISNING FÖR KALENDERÅRET 2019 

 
 

Styrelsen får härmed enligt stadgarna § 6 mom.1 till årsmötet 2020 
avge 

följande verksamhets- och förvaltningsberättelse. 
 
 
                             STYRELSENS SAMMANSÄTTNING 
 

Ordförande:  P-A Söderdahl  V. ordf: Andre 
Ingrosso 

Kassör:   Ing-Marie Nilsson V. kassör: Christer 
Edlind 

Sekreterare:  Marie Zachrisson V. sekr: Peter 
Falchi 

Klubbmästare: Magdalena Hallberg Miljöombud:  Mikael 
Öhman 
Hamnfogde:  Tommy Andersson, Hasse Holm 
Tillsyningsman H-hamnen: Pelle Skoog  
Ungdoms kommitté: Vakant   
Styrelse suppleant: Fredrik Lindqvist 
 
Holmkommitten: 

Madis Tampöld, Kenneth Högblom, Ian Coard, Robert Andren, 
Henrik Korsell och Clas Högblom. 

Revisorer: Mikael Andersson och Katrin Björkman.   
Rev.suppleant: Vakant 
SMBF: P-A Söderdahl 
Valberedning: Tommy Andersson, Kenneth Högblom och 
Kurt Zachrisson 
 
Medlemsantal och hamnplatser. 
Medlemsantal 221.Vi har fått 19 nya medlemmar under året 
och 2 har lämnat oss av olika anledningar. 
Upplagda båtar 2017-2018 ca 20 i Sätra och ca 47 st på Skogsö. 
Båtklubbsförsäkring med tillägg för olycksfall, är tecknad i 
Sv.Sjö nr SBU-100-46 
 
Möten under verksamhetsåret: 
Årsmöte samt 10 protokollförda styrelsemöten. 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FRÅN ORDFÖRANDEN          
OCH SMBF´S REPRESENTANT ÅRET 2019 

 
I år har det fungerat väldigt bra och inga större problem med styrelsemöten 
eller medlemsfrågor har dykt upp. Det verkar nästan som alla medlemmar har 
fullgjort sina arbetsplikter och i Fisksätra har nattvakterna fungerat bra. Tyvärr 
fortsatta problem med parkering i Fisksätra där flera medlemmar har fått böter. 
Vid mastskjulet har dom slutat lappa, men hur det blir 2020 vet man inte. När 
jag parkerat har jag ställt mig vis Saltsjö pir och betalat under hundringen för 
2,5 dagar. 
På första arbetsplikten tappade jag propellern när vi landade på klubbholmen. 
När medlemmarna skulle tillbaka till Smådalarö gård så ställde flera 
medlemmar med egna båtar upp och körde över dom, tack och bock till er. 
Andra arbetsplikten skötte Kenneth och André om. 
Ved huggar helgen fungerade utan bekymmer och bodarna fylldes av ved för 
kommande säsong. 
Nu kommer det tråkiga, Stockholms stad har debiterat moms på markhyran, 
det gäller  Henriksdalshamnen, Sätra vinteruppläggning, Fisksätra samt 
Skogsö. 
Henriksdalshamnen har Pelle Skoog skött som tillsyningsman, kollat till, löst 
problem med friliggare, vatten på och av med tömning av alla rör och byte av 
lampor som verkar vara känsliga vid slag och sparkar. Nu har Pelle sagt upp 
sig så det behövs en ny tillsyningsman/kvinna, skicka gärna ett mejl till 
Kenneth Högblom eller Tommy Andersson om du är intresserad. 
 
P-A Söderdahl 
 
Från Tillsyningsman H-hamnen 
Se ovan. 
 
Från Hamnfogde: 
För tillfället ha vi 5 vakanta platser i Fisksätra som vi hoppas fylls i år. På 
Skogsö  har 27 båtar vinterförvaring. 
Under sommaren hade vi tyvärr inbrott i Fisksätra så det fick bli nya lås i tre 
grindar. Nya lampor har monterats med rörelsedetektorer. 
I H-hamnen har alla lampor byts ut. 
Tommy 
 
Sätra varv: 
På Sätra har jag hjälpt till med sjö och torrsättning under fem helger. Allt har 
gått bra förutom att en träbåt sjönk vid sjösättning. Det var ej någon av våra 
medlemmar. 
Hasse 
 
Från Klubbmästare:  
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Midsommar: 
Vi började med att klä stången med hjälp av den grönska som vi hittade på 
holmen. Dans runt stången med både vuxna och barn, mycket skratt blev det 
då vi lyssnade till Bosse Larssons sånger på Spotify. Vi fick dansa järnet runt 
stången, sen blev det olika stafettlekar. Under dagen hade vi självklart 
lottförsäljning med dragning som vanligt på kvällen. 
13:00 samlades vi för gemensam lunch på bastubryggan. Det var första gången 
vi provade att sitta ut och vädret var med oss! Mycket trevligt med ett långt 
bord där alla dukade upp sina medtagna midsommarluncher. På borden låg det 
sånghäften som vi sjöng oss igenom. 
Senare på kvällen bjöd vi upp alla till dansbanan på en välkomstdrink, som var 
väldigt uppskattad. Lottdragning med finfina priser. Härlig glad dans fick 
avsluta denna kalla midsommarnatt. 
 
Kräftskiva: 
Mitt på dagen samlade vi ihop ett gäng alerta människor som ville leka. Vi 
delade in de leksugna personerna i olika lag. Många grenar som ALLA kunde 
vara med på, liten som stor. Många fina bilder finner ni på Facebook Lilla 
Båtskobb. 
Klockan 18:30 samlades vi på dansbanan för att gemensamt ta oss an kräftor 
och annat smarrigt som var och en hade med sig. Självklart hade vi även 
sånghäften som praktikant Karin hade gjort. Vi sjöng oss igenom 
kräftmiddagen. 
Efter middagen var hade vi lottdragning även där fina jättefina priser. 
Självklart serverades det välkomstdrink och dans till inpå småtimmarna. 
Vi vill tacka de andra som är med och hjälper till så att detta blir möjligt! 
Familjerna Malin och Robert Andren, Karin och Henrik Molin, Ian och Alex 
Coard samt Susanne och Thomas Lindholm. 
 
Magdalena och Mikael klubbmästare Hallberg 
 
 
Stuguthyrningen på Lilla Båtskobb båtsäsongen 2019 
 
På våren städade vi stugorna och kontrollerade vad som måsta kompletteras. 
Därefter bytte vi ut kuddar, täcken, filtar, dynor, mattor och lampor samt bytte 
det som gått sönder. Vi satte in värmekamin i söderstugan då det är så dragit 
där. Även klubbstugan fick en uppfräschning i form av ny duk, kuddar och 
sittunderlag på bänkarna. 
Mail bokningar till uthyrningen av stugorna har skötts löpande under 
säsongen. 
 
Carina och Micke 
 
 
Holmkommitténs rapport 2019 
 
Klubbholmen öppnade direkt efter sjösättning. Tre arbetsplikter har utförts på 
holmen under säsongen, som lets av styrelsen. 



 

 Sida  
4 (4) 

 
Mycket har blivit åtgärdat på våra arbetsplikter. Arbetet med bastun fortskrider 
och det är inte mycket kvar nu. Vedboden blev full igen efter ved huggar 
helgen! 
Misommar och Kräftskiva har genomförts med mycket bra arrangemang av 
vår festkommite, som vi tackar! 
Stängning och standing av holmen utfördes av ett gang medlemmar, skönt att 
få bort en massa skrot. Många båter på vår fina ö under hela sommaren. Nu får 
vi ladda om till nästa sommar och hoppas på en bra säsong. 
Vi i holmkommittén tackar alla medlemmar som har jobbat  på vår holme 
under sommaren och hoppas att vi ses igen till våren. 
 
Holmkommittén: Madis Tempöld, Ian Coard, Robert Andren, Henrik Korsell, 
Clas Högblom och Kenneth Högblom 
 
 
 
 

Verksamhetsberättelse från miljöansvarig HBK 2019 
 
 
Miljöarbete: 
Miljöstationen (containern) på Skogsö tömdes i höstas (5/9) på miljöfarligt 
avfall i form av spill/motorolja och glykol. Totalt slamsögs ca 400 liter olja 
samt 200 liter glykol av Cija Tank som anlitades för uppdraget. 
 
Information och upplysning: 
Miljöombudet uppmanar ALLA båtägare på Skogsö att ta ett större enskilt 
ansvar för att tömma plastdunkar och flaskor med olja eller glykol i de fat som 
ju faktiskt finns och står där för just det ändamålet! Samt lägg sedan tomma 
flaskor/dunkar där de ska vara, inte bara ställa/slänga dom på golvet direkt 
innanför dörren eller något hörn. 
Just nu ser det rent ut sagt förjävligt ut i miljöcontainern, och arbetet med att 
städa efter alla er andra tar bra mycket mer tid att göra i efterhand för EN 
person än om ni själva bara spenderar nån ynka extra minut på att ta hand om 
ert EGET spill på rätt sätt! 
 
Micke 
 
Ekonomisk rapport  
Ekonomisk rapport angående resultat för år 2019 och budgetförslag för år 
2020. 
Enligt bifogad rapport. Ing-Marie och PA 
 
 
Styrelsens förslag 
Att driftresultatet överförs i ny räkning. 
 
 
Styrelsen tackar för förtroendet under det gångna 
verksamhetsåret.  


