
1

Höstmöte Lux Båtklubb
2022-02-23

Ordförande
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Dagordning Lux Båtklubb höstmöte 2021/ 2022

1. Mötets öppnande
2. Föreningsmötets utlysning

3. Fastställande av röstlängd

4. Fastställande av dagordning

5. Val av mötesordförande och mötessekreterare

6. Val av justeringsmän och rösträknare

7. Styrelsens information om verksamheten

8. Uppdateringar om ekonomin och utkast till budget 2022

9. Arbetsfördelning inom styrelsen

10. Förslag till uppdateringar av Stadgarna

11. Förslag till uppdateringar av Information & Föreskrifter

12. Information från Primusgruppen

13. Hemsida

14. Arbetspass

15. Övriga frågor

16. Mötets avslutning

Ordförande
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1. Styrelsens information om verksamheten

Styrelsen 2021

Kari Ojala Ordförande

Anders Mälström Ledamot/ Vice ordförande/Miljöansvarig

Gunnar Stenberg Ledamot/ Kassör

Johan Ritzén Ledamot/ Sekreterare 

Anders Lindström Ledamot/ Hamnkapten

Björn Nilsson Tf / Varvschef

Michael Fabian Ledamot/ Anläggningschef

Tommy Persson Ledamot/ Medlems- och Registeransvarig

Magnus Melander Ledamot/ Klubbmästare

Gunnar Elison Ledamot

Ordförande
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7. Styrelsens information om verksamheten
Övergripande information

• Lux BK har idag 110 medlemmar
Hedersmedlem   2 st
Aktiv 88 st
Aktiv med kajak 11 st
Passiv   9 st

• BAS - Båtunionens Administrativa System
Adm system - medlemsregister
Löpande registervård - uppdatera din egen information genom inloggning i BAS.

• Nyttjanderättsavtal - översyn av avtal
Alla kommer att få ett sådant……

• BAS kommer uppdateras inom kort (Augusti)
Ny version

Medlemsansvarig
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7. Styrelsens information om verksamheten

• PRIMUS GRUPPEN

• Året har inneburit ett antal möten med representanter från 
Lilla Essinge båtklubb, Lux båtklubb, Båtansvarig 
Sjöscoutkåren S:t Göran samt Exploateringskontoret och 
Idrottsförvaltningen inom Stockholm stad

• Förberedelser av försäljning av Lux BKs bryggor
– intressenter att köpa bryggorna har identifierats 

• Under sommaren kom beslutet från Stockholm stad att 
byggprojektet flyttas fram i tid och arbetet med hamnen 
kommer att starta under Oktober 2022

Ordförande
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7. Styrelsens information om verksamheten

KAJAK

• Vi välkomnar de nya kajakmedlemmarna

Idag har vi 15 kajaker

• Förbättringar för kajakmedlemmar
– Fler platser ska tas fram den efterfrågan som råder
– Kajakplatserna kommer anpassas bättre för ändamålet
– 2 st Kajakvagnar införskaffades 2021 (ej önskvärt med egna 

vagnar på varvet)
– Förbättrad möjlighet att sjösätta kajaker

Varvschef / Medlemsansvarig
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7. Styrelsens information om verksamheten

Hamnen
● Summering året som gått
- Hamnvakt – vaktplikt & incidenter – Nytt bokningssystem har funkat bra

Vi har 56 st. som har betalt hamnavgiften 44 Har gått hamnvakt.
Det har noterats att man har rivit och manipulerat loggboken låt bli det.

- Hamnkaptenens ”pekfinger”
Bryggan skall vara rensad från förtöjningstampar och annat bråte. nyss!

- Övrigt – isläget, klubbflaggan.

● Förbättringar / investeringar 2021
- Löpande underhåll / Städning pga. rivningen hos grannen
- Målning av motorkran
- 2 Bojar flyttade, försök att flytta ytterligare 3 st.
- Tillstånd för 5-Knops märke sökt.

● Planerade förbättringar / investeringar 2022
- Olja bryggor inför försäljning
- Mindre översyn av lampor utmed träbryggan.
- Byte & Flytt av undermåliga bojar.

Hamnkapten
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7. Styrelsens information om verksamheten

De Lux
● Året som gått

- Väldigt Flitigt använd.

● Förbättringar / Investeringar 2021
- Flytkraft 
- Översyn av tunnorna
- Löpande underhåll
- Kompletterat med porslin
- Nytt kylskåp

● Planerade Förbättringar / Investeringar 2022
- Löpande underhåll

Hamnkapten
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7. Styrelsens information om verksamheten 

Varvet

Sjösättningen 2021
 Sjösättningen delades upp i två omgångar.
 Den ordinarie gick av stapeln den 2/5. Den andra sjösättningen 
 förlades till den 23/5. Detta beroende på att dessa båtägare slipat 
 bottnarna och  måste invänta varmare väder innan målning.

Planerad sjösättning 2022- första helgen i maj

Varvschef
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7. Styrelsens information om verksamheten

Varvet 

Torrsättningen 2021

Torrsättningen gick på det hela taget bra. Dock sinkades  kranlyftet 
något då några båtägare försenades pga motorer som inte ville starta i 
hamnen. I övrigt gick allt bra och inga kända olyckstillbud har kommit styrelsen till del.

Totalt lyftes 50 båtar på torrsättningsdagen den 9/10.
Dagen innan lyftes som brukligt de 5 “stora” båtarna. 

4 båtar låg av olika anledningar kvar på varvet över sommaren.
Därpå följer de båtar som senare lyfts med vår egen motorkran eller 
rullat in på trailer.

Totalt skall varvet i vinter hysa 68 båtar och 1 skoter samt DeLux och Bojbåten.

Varvschef
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7. Styrelsens information om verksamheten

Varvet

 Utförda arbeten på varvet

Motorkranen har fått en andra färgstrykning utom längst upp på
kranarmen.  Detta kommer att åtgärdas  2022. Oket ska målas även det
kommande säsong.

Varvet har även rensats från mycket av den trädartade beväxning som
har stor förmåga att återkomma på varvsplanen. Detta det av olika gifter 
kontaminerade gruset till trots.

Nya hängrännor samt nytt stuprör har monterats på klubbstugans södra långvägg.

Även en sensorlampa har monterats på snickarbodens kortsida.
Håligheter i skalskyddet har lagats med ståltråd och bitar av typ byggstängsel.

Taket på mastskjulet och truckgaraget har spolats och rensats från jord och smuts.

En ny grill tillverkad av ett oljefat och som invigdes med förtjänstfullt resultat

Samt övrigt årligen återkommande underhåll av varvet.

Varvschef
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7.  Miljö-, Kvalitét- &Säkerhetsarbete information

• I strävan till att förbättra miljö-, kvalitét - säkerhetsarbetet 
– Endast bål relaterade saker får förvaras på båtklubbens anläggningar och allt ska vara uppmärkt 
– Stor städning av varvet fortsätter regelbundet . Allt som inte är märkt kommer att slängas.
– Båtarna ska vara märkta med namn och telefonnummer 
– Regelbunden kontroll av närområde runt båtarna, ska vara rent och snyggt efter avslutata 

arbete för dagen.

• Inför 2022

• Fortsätt städning av varvet . Allt som inte är märkt kommer att slängas.

• Tänk på att följa reglerna för de olika Bottenfärgsborttagnings metoder 
”se nästa slide” 

Miljöansvarig
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Info beträffande borttagning av båtbottenfärg                        
Blästring av båtbotten:
Vi blästring av båtbotten får bara godkänd entreprenör användas Lux Båklubb ska informeras och godkänna 
entreprenör innan arbetet kan startar. 
Mark och båt måste täckas in för att marken samt omgivning inte ska skadas eller påverkas av 
blästringsarbetet 
Gällande skyddsutrustning ska användas vid arbetet 
Allt avfall ska bortforslas från båtklubben samt lämnas till återvinningstationer som följer gällande regler 
gällande omhändertagande av avfallet
Båtägaren måste frakta bort allt avfall själv från båtklubbens område.  

Slipning av båtbotten:
Vid slipning av båtbotten måste mark och båt ska täckas in för att marken samt omgivning inte ska skadas 
eller påverkas av slipningsarbetet.
Slipning måste ske med industrislipmaskin som har uppsamlingspåsen (slutet system) som gör att 
slipdamm kan samlas in och fraktas bort till återvinningstationer som följer gällande regler gällande 
omhändertagande av avfallet
Gällande skyddsutrustning ska användas vid arbetet 
Allt avfall ska bortforslas från båtklubben samt lämnas till återvinningstationer som följer gällande regler 
gällande omhändertagande av avfallet
Båtägaren måste frakta bort allt avfall själv från båtklubbens område.  
Skrapning av båtbotten: 
Vid skrapning av båtbotten måste mark och båt ska täckas in för att marken samt omgivning 
inte ska skadas eller påverkas av skrapningsarbetet
Gällande skyddsutrustning ska användas vid arbetet 
Allt avfall ska bortforslas från båtklubben samt lämnas till återvinningstationer som följer 
gällande regler gällande omhändertagande av avfallet.
Båtägaren måste frakta bort allt avfall själv från båtklubbens område.  

.
Miljöaansvarig
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Medlemmarnas båtbottenfärg har dokumenteras 

• Se hemsidan samt info I klubbrummet om utfasningen

• UTFASNINGSPLAN BÅT BOTTEN FÄRG 

• För att klara Stockholms Stad Miljöförvaltnings krav att båtklubbars båtars bottnar 
som har hamnplats i Mälaren ska vara rena från tenn, koppar, zink och bly som är 
uppmät av Happy Boat 2018-05-05.

• Lux Båtklubb har tagit fram en utfasningsplan för att klara satta mål vid sjösättning 
år 2021.

• Fas1:    Hösten 2018 Alla båtar med ten > 50µg samt koppar > 3000µg

• Fas2:    Hösten 2019 Alla båtar med koppar och zink > 1000µg

• Fas3:    Hösten 2020 Alla båtar med koppar och zink mellan 100µg > 1000µg

• Alla som planera att blästra, skrapa eller slipa måste informera varvschef innan 
detta få påbörjas för att få Ok från honom.

Miljöansvarig
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Nyttjanderättsavtal båtägande medlem – Mälaren/Sötvatten 
LuxBåtklubb 

• Detta avtal måste fyllas i och skrivas på av alla medlemmar 

Hamn / Varv
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7.  Miljö-, Kvalitét- &Säkerhetsarbete information

Brandskydd

• Lux Systematiskt Brandskydds-Arbete = SBA

• Målet – en säker och trygg båtklubb

• Fokus - förebyggande arbete

• Brandskyddsrond kommer genomföras 

Miljöansvarig
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• Nycklar

• Klubbvimpel

7. Styrelsens information om verksamheten

Klubbmästaren informerar

Ordförande
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7. Styrelsens information om verksamheten

Valberedning informerar

• Lars Kuutti– sammankallande

• Luis Montero

• Erik Appelquist

• Tar gärna emot idéer och tips på lämpliga personer

Valberedningen
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8. Hamndepositioner & kontanthantering

Hamndepositioner -

utbetalt under 2021 99 000 kr
kvarstående medel 75 000 kr

Kontanthantering -

kvarvarande 9940 kr insatt på föreningens bankkonto;
enbart ersättning av utlägg mot tydligt kvitto

Nyckeldepositioner enbart via konton

Intäkt
Budgeterat

 

Kassör
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8. Budgetförslag 2022 
– intäktssidan

Intäkt Budgeterat Kommentarer
Medlemsavgifter 97 000 kr 106 medlemmar * 900 kr samt 12*200 kr

Miljöavgifter 14 100 kr 94 medlemmar * 150 kr

Varvsavgifter 93 000 kr

Hamnavgifter 90 000 kr

Kranavgift 78 000 kr Beräknat (60 båtar á 650 kr) * 2

Kajak/kanot 12 000 kr

Utebliven arbetsplikt 0 kr Ej i budget – målsättning att slippa fakturera

Påminnelseavgift 0 kr Ej i budget – målsättning att slippa fakturera

Totalt inkomster 384 100 kr

Kassör
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8. Utkast till budget för 2022 
– beslutas av årsmötet

0 Budget 2021 Budget 2022
Intäkter Budget Intäkter Budget

Medlemsavgifter 108 000 kr Medlemsavgifter 97 000 kr

Miljöavgift 11 500 kr Miljöavgift 14 100 kr

Varvsavgifter 93 000 kr Varvsavgifter 93 000 kr

Hamnavgifter 91 000 kr Hamnavgifter 90 000 kr

Kranavgifter 78 000 kr

Kajak / Kanot 12 000 kr Kajak / Kanot 12 000 kr

Övrigt 0 kr Övrigt 0 kr

315 500 kr 384 100 kr

Utgifter Utgifter

Klubbövergripande 55 500 kr Klubbövergripande 114 100 kr

Varv 110 000 kr Varv 130 000 kr

Hamn 105 000 kr Hamn 100 000 kr

De Lux 10 000 kr De Lux 5 000 kr

Miljö 35 000 kr Miljö 35 000 kr

Summa 315 500 kr Summa 384 100 kr
Kassör
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9. Arbetsfördelning inom styrelsen 

Kari Ojala Ordförande, firmatecknare och ansvarar
för kontakten mot myndigheter, Stockholms stad och 

                  SMBF. Primusgruppens representant

Anders Mälström Vice ordförande och Miljöansvarig

Gunnar Stenberg Kassör, firmatecknare

Johan Ritzén Sekreterare

Anders Lindström Hamnkapten

Björn Nilsson Tf Varvschef

Mikael Fabian Anläggningschef

Magnus Melander Klubbmästare

Gunnar Elison Ledamot

Tommy Persson Medlems- och Registeransvarig

Ordförande



3
0

10. Klubbens hemsida

Hemsidan

• Nuläget 2022
– Hemsidan är under uppbyggnad och det kommer publiceras en ny inom 

kort.

• Synpunkter och önskemål kring utveckling av hemsidan tas 
tacksamt emot! 
– Mailas till info@luxbk.se 

Medlemmsansvarig

mailto:info@luxbk.se
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Dagordning Lux Båtklubb höstmöte 2022
1. Mötets öppnande

2. Föreningsmötets utlysning

3. Fastställande av röstlängd

4. Fastställande av dagordning

5. Val av mötesordförande och mötessekreterare

6. Val av justeringsmän och rösträknare

7. Styrelsens information om verksamheten

8. Ekonomiläget 2017 och utkast till budget 2018

9. Arbetsfördelning inom styrelsen

10. Hemsida

11. Övriga frågor
12. Mötets avslutning

Ordförande
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• Minska antalet från 7 ledamöter till 4 ledamöter?

12.Uppdatering av stadgarna

Kassör / Ordförande
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12. Förslag till uppdateringar IoF

• Uppdatering av Information och Föreskrifter samt 
prislistan?

Kassör / Ordförande
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11. Stadgar för Lux BK, § 2.5 Utträde

Medlem som vill utträda ur klubben skall skriftligen eller 
elektroniskt anmäla detta till styrelsen. Medlem som inte 
erlagt fastställda avgifter inom föreskriven tid kan efter 
styrelsens prövning anses ha utträtt ur klubben. 

Ordförande
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Dagordning Lux Båtklubb höstmöte 2019

1. Mötets öppnande

2. Föreningsmötets utlysning

3. Fastställande av röstlängd

4. Fastställande av dagordning

5. Val av mötesordförande och mötessekreterare

6. Val av justeringsmän och rösträknare

7. Styrelsens information om verksamheten

8. Ekonomiläget 2017 och utkast till budget 2018

9. Arbetsfördelning inom styrelsen

10. Hemsida

11. Övriga frågor

12. Mötets avslutning

Ordförande


