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1. Inledning 

Värmdö Båtsällskap (VBS), som är en ideell förening, har i enlighet med sällskapets 

stadgar under 2021 aktivt verkat för ökat miljö- och naturvårdande hänsynstagande 

inom båtsporten, främjat båthanterings- & sjösäkerhetsarbete, organiserat 

båtsportsverksamhet samt bedrivit båthamns- och båtförvaringsverksamhet. Allt i 

syfte att stödja medlemmarnas intressen i anslutning till ett aktivt båtliv och 

därtill kopplad idrottslig verksamhet. VBS har även verkat för att fler medlemmar 

ska utbilda sig ytterligare, för att främja bättre sjösäkerhet baserat på ännu 

bättre kunskaper om sjöliv och gott sjömanskap.  

 

2. VBS Ledningsfunktioner & Funktionärer 2021 

Under verksamhetsåret 2021, mellan årsstämman 2021 03 21 och årsstämman 2022 03 12 

har VBS funktionärsstab utgjorts av följande grupper och personer; 

 

STYRELSEN:   STYRELSEN HAR UNDER 2021 HAFT 10 MÖTEN.   

Ordförande    Jan Snygg   

Vice Ordförande   Per Lindström   

Kassör   Martin Skoog 

Sekreterare samt redaktör Kenneth Jacobsson   

Varvschef Torsby  Nils-Ivar Ek    

Hamnkapten, Bolvik & Grills Per Hallsten  

Klubbholmsvärd   Kaj Strömberg   

Miljöansvarig  David Seifors  

Ledamot   Petter Knöös  

Ledamot   Patrik Norling 

 

FIRMATECKNARE:  

VBS firma tecknas förutom av styrelsen i sin helhet av ordförande, kassör och 

sekreterare, två i förening. VBS bankkonto tecknas av kassören ensam upp till ett 

basbelopp. Vid belopp därutöver sker teckning förutom av styrelsen i sin helhet av 

ordförande, kassör och sekreterare, två i förening. 

 

REVISORER:  

Revisorer för verksamhetsåret har varit Ulrika Fundin samt Lena Norlén. 

 

VALBEREDNING:  

Under året 2021 och inför funktionärsvalet på årsmötet 2022 har valberedningen 

bestått av Nils Aava(Sammankallande),Johan Seijmer och Håkan Nilsson. 

 

KOMMITTÉER:  

VBS har ett antal kommittéer som arbetar i nära samarbete med styrelsen och 

respektive anläggningsansvarig.  

Bolvikskommittén: Jan Westin, Christian Åström, Niclas Elfström, Mikael Malmgren, 

samt Ola Lindblad.  

Varvskommittén: Björn Käck, Jimmy Lorentzon, Klas Beskow, Mario Finken, Johan 

Lindgren, Carl-Erik Roos samt Torkild Akander Michaelsen. 

Grillskommittén: Tomas Holtet och Philip Haxne  

 

  



MEDLEMSINFORMATION & KOMMUNIKATION:  
VBS information till klubbens befintliga samt potentiella nya medlemmar är 

primärt digital, via ett antal kanaler.  

Den nya hemsidan är VBS informationskanal och Svenska Båtunionens BAS-K är 

vårt administrativa system. Tillsammans, ett system som fungerar utmärkt. 

Även kallelsen till årsmötet görs via e-post och ”pappers-utskick” görs endast 

i undantagsfall. För att detta ska fungera måste alla medlemsuppgifter vara 

helt uppdaterade i Medlemsportalen.  

VBS hemsida: https://www.vbs-varmdo.se/ 

Detta är VBS primära informationskanal med Senaste nytt, Kalendarium, Anläggningar, 

Historik, Klubbinfo, Styrelse & Funktionärer samt Medlemsportalen. 

Medlemsportalen: https://bas.batunionen.se/ 

är en länk till BAS-K, Båtunionens administrativa system för 

båtklubbar. BAS-K, som är GDPR säkert, kräver INLOGGNING.  
I medlemsportalen finns alla medlems- och båtuppgifter. Här bokar 

man arbetsdagar och vaktpass. Man kan se sina fakturor, betalda / 

obetalda och beställa VBS nyckel, se medlemsmatrikeln samt 

årsmötesprotokoll.  

Kan här även hitta kod till och info om toatömningsstation etc. 

Inloggningsuppgifter till medlemsportalen är personliga, med användarnamn och 

lösenord. Man kan själv begära återställning av lösenordet till den mailadress 

som tidigare uppgetts till klubben. Inloggning fungerar även med BankID för de 

som uppgett sitt kompletta personnummer till klubben. 

Facebook:  

VBS finns även på Facebook, se länkar på hemsidan. Här sprids information av 

medlemmar och funktionärer. Information läggs upp om planerade trevliga event 

och dessutom rapporterar medlemmar om problem pga. oväder, rasade 

täckställningar, skador etc.     
VBS postadress: 

VÄRMDÖ BÅTSÄLLSKAP, Torsby Trädgårdsväg 13, 13951 VÄRMDÖ 
 

3. VBS verksamhet:  

Prioriterade områden under året 

Det ständiga förbättringsarbetet relaterat till våra ideella syften fortsatte 

även under 2021 och hade som ett speciellt fokus även under det gångna året 

att ytterligare förbättra VBS miljö- och säkerhetsarbete. Med detta arbete i 

grunden kan vi nu konstatera att VBS är en TBT-fri båtklubb och endast en båt 

har fläckvis för höga värden samt detta skall åtgärdas före sjösättningen 

2022. VBS fick under 2021 många frågor från både presumtiva medlemmar och 

befintliga medlemmar gällande TBT, sanering och VBS miljöregler. VBS har 

därför under året vidareutvecklat informationen på hemsidan samt adderat en 

frågor-och-svar-sida om vad som gäller i olika situationer. 

VBS följer kontinuerligt utvecklingen gällande miljöregler och 

rekommendationer genom dialog med Värmdö kommun och experter hos bland annat 

Svenska Båtunionen. Vi deltar årligen vid miljökonferenser som arrangeras av 

SBU och Saltsjön-Mälarens Båtförbund. 

Även arbetet med VBS processer, roll- och funktionsbeskrivningar samt tydliga 

policies, i ett enhetligt ramverk, fortsatte under 2021. VBS har nu även tagit 

fram en roll- och arbetsbeskrivning gällande Miljöansvarig i styrelsen, vilket 

tidigare saknades. Arbetet med att skapa tydligare och komplettare process- 

samt rollbeskrivningar är viktigt för att enklare, säkrare och smidigare kunna 

byta funktionärer i VBS från år till år.   

 

Övrig verksamhet 2021 

VBS verksamhet i övrigt 2021 fokuserade på diverse förbättringsarbeten på våra fyra 

anläggningar. Situationen samt aktiviteterna där beskrivs kortfattat nedan.  

 

Torsby Varv & vinterplatser på land:  

VBS uppläggningsplatser har vid höstens upptagning fått plats med följande antal 

båtar. I Torsby har 103 större båtar samt 4 roddbåtar tagits upp och 7st båtar 

ligger under vintern 2021-2022 på land i Bolvik. Vinterplatserna på land i Bolvik 

är begränsade och används endast för båtar som inte kommer upp i Torsby. 

Kön till vinterplatser i Torsby är fn. ca 35 st. Normal omsättning/år är ca 5 

båtar.  

Större aktiviteter 

• Arbetsdagar under vår, sommar samt höst 2021 har fördelats på flera tillfällen 

och i mindre mindre grupper, för att få en mer effektiv arbetsinsats.  

https://www.vbs-varmdo.se/
https://bas.batunionen.se/


• Effektiviseringen av upptagning och placering av båtar med Sublift fortsätter och 

ger allt snabbare hantering. 

• XRF mätning är slutförd med instrument från SBU. Det finns endast en båt kvar som 

ligger på land och denna kommer att saneras före sjösättning. 

 

Övrigt:  

• Allmän städning, allmänt underhåll, avverkning av buskar och sly etc.  

 

Bolviks hamn: 
Hamnen har varit fullbelagd hela 2021 med en kö på 40 personer vid årets slut  

Inga incidenter eller stölder har rapporterats i hamnen, dock fick samtliga 

broar/övergångar på brygga 2 justeras akut, detta troligen efter att ett stort 

fartyg el. dyl. passerat utanför i kombination med hårt väder 

Hamnen är i gott skick. 

Större aktiviteter & insatser: 

• Ny ”brygga 4”köptes in av Sjöliv AB och monterades december 2021. Samtidigt vreds 

”Torsbybryggan” för att fungera som spång i vattnet till nya bryggan. Bryggan som 

köptes in är ca 24 m och planeras att tas i bruk april/maj 2022 vilket kommer att 

ge ca 12-14 nya platser under 2022. Ytterligare brygga om 24 m planeras köpas in 

2023/2024. Fullt utbyggd brygga 4 beräknas ge ca 25-27 nya platser i Bolvik. 

Övrigt:  

• 2 organiserade arbetsdagar har genomförts där vi oljat bryggor, röjt sly, fixat 

fel samt gjort allmän översikt av anläggningen.  

• Kommittén utförde sen höst en arbetsdag där bergfästen borrades för spång på 

land. 

• Kommittén har dessutom utfört ett antal insatser och mindre arbetsträffar under 

säsongen. 

Antal platser totalt: ca 150:  

Motorbåtar: 77, Segelbåtar: 67, Motorseglare: 4, Övrigt: ca 2  

5 båtar låg kvar på våra isfria platser under vintern. 

Noterbart är att motorbåtar har blivit fler än segelbåtar samt att medellängd 

och bredd på båtarna har minskat något senaste 3 åren.  

 

Grills hamn:  
Hamnen är i gott skick men bryggorna behöver en mindre renovering inom ett par 

år. Hamnen har varit fullbelagd hela säsongen, dessutom har en kö byggts upp. 

Intresset för Grills har ökat markant sista året. 

Inga stölder eller andra incidenter har rapporterats, dock slet sig den gamla 

bojflotten under sommaren, kunde hämtas hem igen efter en snabbinsats från 

kommittén tillsammans med några medlemmar. 

Fortfarande oklart gällande markägarens byggplaner och bygglov i Grills. Vi 

har dock en hyfsat bra uppsägningstid så inget kan förändras under kommande 

säsong. 

2021 genomfördes 1 arbetsdag där medlemmar bland annat  

• Städade och röjde sly, oljade bryggor samt fixade taggtråd etc. 

Antal platser totalt: 52 

Motorbåtar: 47, Segelbåtar: 3, Övrigt: 2  

Noterbart är att antalet segelbåtar minskat samt att medellängd och bredd på 

båtarna har ökat något senaste 3 åren.  

 

Norrgårdsön: 

Vår klubbholme på Norrgårdsön är mycket omtyckt av våra medlemmar i VBS och 

deras gäster. Vid klubbholmen spelas fotboll och brännboll på den stora 

gräsplanen samt boule på den fina boulebanan. Ön inbjuder till fina promenader 

hela året och bra svampplockning under hösten. Mer erfarna medlemmar kan 

hjälpa nybörjare skilja på ätliga och oätliga svampar. Yngre medlemmar 

sysselsätter sig ofta med fiske eller bad vid den lilla sandstranden. 

Vi har under ännu en säsong följt FMHs rekommendationer med avstånd, 

handsprit, munskydd så att smittan kunde hållas i schack. 

Urval av aktiviteter och åtgärder genomförda under verksamhetsåret. 

• Ett trevligt midsommarfirande arrangerades med dans kring midsommarstången, 

tipsrunda, fiskdamm och god mat och trevligt umgänge 

• Några kräftskivor blev det också under hösten. 

• Det byggdes en trappa på vägen upp till ”Lasses bänk” för bättre åtkomst. 



• Som vanligt klipptes gräset ett otal gånger, får motades ut från området samt 

staketet lagades etc.  

 

 

4. Ekonomi & Förvaltningsberättelse 

Föreningens ekonomi är god och VBS har en stabil ekonomisk situation.  

a. Årets intäkter och kostnader: 

Under verksamhetsåret 2021 har Värmdö Båtsällskap haft 1 045 242 kronor i 

intäkter. Kostnaderna har under samma verksamhetsår uppgått till totalt 683 650 

kronor. Till detta kommer avskrivningar på bryggor i Bolvik och Torsby, subliften 

i Torsby samt nya vågbrytaren i Bolvik på totalt 326 709 kronor. 

b. Årets resultat: 

Årets resultat efter finansiella poster (-67 238 kronor) och  

avskrivningar (-326 709 kronor) är ett negativt resultat på –32 355 kronor.  

c. Disposition av årets underskott: 

Årets negativa resultat föreslås balanseras i ny räkning. 

Kommentar: 

Resultatet 2021 är helt i linje med den långsiktiga planeringen.  

För mer information samt detaljer rörande föreningens ekonomiska resultat och 

balansräkning se VBS hemsida samt redovisning på Årsmötet 2022 03 12. 

 

5. Medlemmar, båtar, kapacitet mm. 

Den sista december 2021 var antalet medlemmar ca 350st. 

Totalt antal båtar i klubben var ca 320 vid slutet av 2021. 

Maximalt så kan ca 202 båtar få plats vid klubbens hamnar sommartid (Bolvik-150 & 

Grills-52) samt vintertid kan ca 100 båtar tas upp i Torsby och ca 10 båtar i 

Bolvik. Kapaciteten sommartid ökar 2022 0ch framåt genom färdigställandet av 

”brygga-4” i Bolvik. 5 båtar har legat i vattnet över vintern i Bolvik senaste 

vintern men den kapaciteten är betydligt större om fler önskar testa detta 

alternativ. 

 

6. Årsmöte 2021 

VBS ordinarie årsmöte 2021 anordnades lördagen den 13e mars, denna gång helt 

digitalt pga. pandemin. Detta var ytterligare ett årsmöte med stor 

medlemsuppslutning där 42 medlemmar deltog trots det väldigt speciella Corona läget 

samt det digitala mötesformatet. Nästa årsmöte blir 12e mars 2022.  

Även detta årsmöte kommer att genomföras helt digitalt pga. pandemin som 

fortfarande gör många extra försiktiga och styrelsen vill möjliggöra deltagande för 

alla som vill vara med på årsmötet.   

 

7. Slutord 

Ett stort tack till alla som bidragit till en utvecklande och inspirerande 

VBS verksamhet under året som gått.  

 

 

För Styrelsen, Värmdö Båtsällskap (VBS) - Värmdö 2022 03 08 

 

 

 

Ordförande: Jan Snygg  


