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 HBK:S  ÅRSREDOVISNING FÖR KALENDERÅRET 2018 
 
 

Styrelsen får härmed enligt stadgarna § 6 mom.1 till årsmötet 2019 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: 
Kenneth Fahlen, Madis Tampöld, Robert Arnald, Kenneth Högblom samt Ian Coard. 
Revisorer: Yvonne Frisell och Mikael Andersson.    
Rev.suppleant: Vakant 
SMBF: P-A Söderdahl 
Valberedning: Tommy Andersson, Kenneth Högblom och Kurt Zachrisson 
 
Medlemsantal och hamnplatser. 
Medlemsantal 228.Vi har fått 17 nya medlemmar under året och 17 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 2018 
 
Året har rullat på som vanligt med styrelsemöten 1ggr i månaden, med mycket 
planerande avseende arbetsplikter, köp av material och transporter. Tyvärr har det 
varit incidenter på Holmen som styrelsen har fått ta del av. Då det hänt tidigare har 
styrelsen utfärdat en varning och en tillrättavisning via mail och brevledes. 
Vi hade lite otur vid sista arbetsplikten med stormvarning. Vedhuggningen ställdes in 
och förläggs till första arbetsplikten i maj. Några tappra togs sig ut ändå  och jobbade 
med efterföljande ärtsoppa och punsch.     
Det tråkigaste har varit Stockholm Idrotts höjning av hyror för H-hamnen, det 
påverkar även Sätra varvs debitering för vinterplats. HBK höjde inte avgifterna 2018 
då vi fick beskedet lite för sent.          
Momsfrågan är lite luddig då ideella föreningar inte skall påföras moms. Detta tar vi 
upp på årsmötet.           
Tråkigt att det var så många som inte gjorde arbetsplikten 2017 (61 stycken), får 
hoppas att det ser bättre ut 2018 och 2019.  
Kan bli så att solen skiner på oss i sommar igen.             
Ordförande P-A           
 
  
Från Tillsyningsman H-hamnen 
Hamnen har fungerat utan några särskilda avvikelser förutom spill  hamnen vid 
tankning, någon som river ner fågelskrämmorna, lånar vattenslang och sparkar sönder 
lamporna på servicestolparna. Nu har vi hittat en bättre lampa till stolparna. 
Rengöring av bryggor och pontoner från fågelskit gjordes i början på säsongen och 
kajerna oljades in i juli. 
En främmande segelbåt har hittat vinterplats hos oss. Vattnet stängdes av och tömdes i 
oktober. Annars lugnt. 
Tillsynings ansvarig hoppas på  en fin ny båtsäsong. 
Pelle 
 
Från Hamnfogde: Tommy 
 
Från Klubbmästare:  
Midsommar Klubbholmen 2018 
Morgonen började med vind, blåst och regn, så vi fick vänta på att vädret hade 
stabiliserat sig lite. 
Vi kunde till slut klä stången med hjälp av den grönska som vii hittade på holmen. Vi 
fick leta efter blommor men fick även till det. Dans runt stången med både vuxna och 
barn, mycket skratt blev det då vi lyssnade till Bosse Larssons sånger på Spotify. Vi 
dansade järnet runt stången och sen blev det stafett lekar. Under dagen hade vi 
självklart lottförsäljning och dragningen skedde som vanligt på kvällen. 
Klockan 13:00 samlades vi på dansbanan för gemensam lunch. Mycket trevligt som 
vanligt. Alla dukade upp sin midsommar lunch och på borden låg det sånghäften som 
vi sjöng igenom. 
Senare bjöds alla upp till dansbanan för en välkomstdrink, som var mycket 
uppskattad. Lottdragning med finfina priser. Härlig dans fick avsluta denna kalla 
midsommarnatt. 
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Kräftskiva klubbholmen 2018 
Mitt på dagen samlade vi ihop ett gäng alerta människor som vill leka. Vi delade in 
alla i två lag som skulle utföra olika grenar. Bland annat var det leta kapsyler i 
storstugan, hitta så många kapsyler som möjligt på 1 minut och man fick bara ta en 
kapsyl åt gången, springa ut med den och ge till lekledaren Malin. 
Andra grenar var: längspotta gröna grodor och slå i spik i stubbe. 
Många olika grenar som ALLA kunde vara med på. 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 här sånghäften 
som praktikant Malin hade gjort. Efter middagen hade vi lottdragning med jättefina 
priser följt av musik quiz samt karaoke för de modiga. Självklart serverades det 
välkomst drink och dans in på 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 Alexandra 
Coard, Susanne Monthan och Thomas Lindholm. Sven Kruger fixade ljus slingan. 
 

Klubbmästare Magdalena och Micke Hallberg 
 
Stuguthyrningen på Lilla Båtskobb båtsäsongen 2017 
Vi började med att städa ur stugorna och kontrollera vad som saknades eller var i 
behov att bytas ut och kompletterade därefter. På nyköpta bestick och glas har vi ristat 
in respektive stugas namn. 
Flaggor har vi satt upp med information att hyr man stugan sätter man upp den så att 
andra ser att den är uthyrd. Hängmattor varav en på ställning (som gick sänder och 
fick bytas) är inköpta. 
Mail och bokningar har skötts löpande under året. 
 
Stugvärdar Carina och Micke 
 
 
 

Holmkommitténs rapport 2018 
Klubbholmen öppnade direkt efter sjösättning. Tre arbetsplikter har utförts på holmen 
under säsongen, som letts av styrelsen. Mycket har blivit åtgärdat på våra 
arbetsplikter. Arbetet med bastun fortskrider och det är inte mycket kvar nu. Vedboden 
blev full igen efter vedhuggningshelgen med decimerad arbetsstyrka. 
Midsommar och kräftskiva har genomförts med mycket bra arrangemang av vår 
festkommitté, som vi tackar! 
Stängning och städning av holmen utfördes av ett gäng medlemmar. 
Många båtar på vår fina ö hela sommaren. Vilken sommar det blev! 
Nu får vi ladda om till denna sommar och hoppas det blir en bra båtsommar! 
Vi i holmkommittén tackar alla medlemmar som jobbat på holmen under sommaren 
och hoppas att vi ses till våren! 
 
Holmkommittén: Robert Arnald, Madis Tempöld, Kenneth Fahlen, Ian Coard, Robert 
Andren och Kenneth Högblom 
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Verksamhetsberättelse från miljöansvarig HBK 2018 
 
Föregående år har det varit deltagande på SMBF's Miljökonferens. Under våren har 
det städats och tittats till i miljö containern på Skogsö. 
Miljö containern tömdes på oljeavfall i början på Juli, ca 300 liter 
 
M.v.h/Micke 

 
 

Ekonomisk rapport  
Ekonomisk rapport angående resultat för år 2018 och budgetförslag för år 2019. 

Enligt bifogad rapport. Ing-Marie och PA 
 

 

Styrelsens förslag 

Att driftresultatet överförs i ny räkning. 

 
 

Styrelsen tackar för förtroendet under det gångna verksamhetsåret.  


