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Verksamhetsberättelse för Bosö Båtklubb 2021 
Räkenskapsåret 2021-01-01 till och med 2021-12-31  
 
 

1. Föreningens ändamål  
Föreningens ändamål är att främja båtliv i allmänhet och medlemmarnas båtintresse i synnerhet genom 
båtklubbs- och hamnverksamhet. Båtklubben skall vidare verka för sjösäkerhet, gott sjömanskap och god 
miljö samt befrämja ungdomsverksamhet.  
 

2. Fakta om föreningen  
Föreningen bildades 1974 och är en allmännyttig ideell förening. Båtklubben har ca. 830 medlemmar med 
en styrelse om för närvarande 9 medlemmar, med det övergripande ansvaret.  
Särskilda funktionärer ansvarar för ekonomi, administrativa stödsystem, IT, hemsida, miljöfrågor, 
medlemskommunikation och klubbmästeri. En Ungdoms- och Utbildningssektion organiserar kurser, 
ungdomsaktiviteter och tävlingar.På grund av pandemin har detta varit i ringa omfattning under 2021. 
 
I Driftnämnden ingår funktionärer med ansvar för hamn- och varvsverksamhet, vakttjänst, arbetsplikt, 
miljöstation, båtbottentvätt, fastigheter samt el- och vattenförsörjning.  
Klubben är en ideell och allmännyttig förening. Det innebär att klubben bedriver utbildnings- och 
ungdomsverksamhet, stödjer fritidsbåtliv (friluftsliv), genomför tävlingar med båtsportsanknytning.  
Hamn- och varvsverksamhet, där säkerheten prioriteras för att minimera skador på båtar, egendom och 
inte minst människor. Vidare genomförs klubbaktiviteter med syfte att främja social samvaro och 
medlemsengagemang.  
 
BBK arrenderar hamnanläggningen i Bosöhamnen med tillhörande vatten- och varvsområde av Lidingö 
Stad. Inom Bosö Båtklubb finns ett klubbhus med tillhörande kök, hygienutrymme och föreningslokaler. 
Bosö Båtklubb har på nytt öppnat upp sin gästhamn. Gästhamnen har 6 bojar och mer information finns i 
Gästhamnsguiden.  
 
Lidingö Marin hyr sin verkstad i anslutning till det område som BBK arrenderar.  
Genom Lidingö Båtförbund (LBF) har samtliga båtklubbar på Lidingö även tillgång till klubbholmen 
Ekskäret som är belägen strax öster om södra delen av Ljusterö. Genom att bära BBKs klubbstandard har 
Du som medlem gratis tillgång till vår klubbholme. Mer information finns på; 
Besöka Ekskär 
 
Föreningen är försäkrad genom IF och Svenska Sjö för våra lokaler, anläggningar och vårt materiel.  
 
3. Viktiga händelser under 2021  
Resultat i stort av prioriterad verksamhet   

• Pågående Corona pandemi har tyvärr kraftigt påverkat vår verksamhet.  

• BBK har noga följt FHM rekommendationer under året.  

• Verksamheten med båttvätten har kunnat fortsätta trots pågående pandemi.  

• Sjö- och torrsättning har genomförts med hög säkerhet och kvalité.  

• Modernisering av klubbens hamn- och varvsordning har genomförts. 

• Klubbhuset (Utveckla gärna) 

• Tralldäcket och grillarna.(Utveckla gärna) 

http://lidingobf.se/index.php/eksaer/besoeka-ekskaer
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Båtbottentvätten  
Statistik: Antal tvättar minskade något under 2021 på grund av långt 
driftstillestånd, samt ovanligt låg tillväxt av havstulpaner under juli – 
augusti. (låga vattentemperaturer) Antalet bokade tvättar var på 
samma nivå som under 2020. 
 
Anläggningen har stått stilla vid tre tillfällen, totalt ca 5 veckor. 
Anledningen har varit att en båt inte parkerats (förtöjts) rakt i tvätten. 
Denna felparkering åsamkade skador på bla hydraulik och borstar, 
vilket gjorde att vi tvingades ha tvätten ur drift under reparationstiden 
av 4 veckor. Vi hade tyvärr också en del följd problem med tvätten 
efter denna incident. 
 
En stopp-lampa har monterats för att indikta när tvättporten är 
stängd och öppen, genom detta har vi nu ”bara” haft en känd 
påkörning av porten. Vi hoppas dock att vi skall kunna undvika dessa 
påkörningar helt framöver ☺. 
 
Tyvärr kunde vi inte hålla i några utbildningar under detta Covid år, vi 
räknar dock med att återuppta dessa så att medlemmar med 
tvättkort skall kunna lära sig hantera tvätten ännu bättre. 
Tvätten stängdes av och har skickats in för extra genomgång på 
grund av misstänkta uppkommana skador som kan ha uppkommit 
under incidenten i juli.  
 

 
Varvs- och hamnverksamhet 
Sjö- och torrsättningarna genomfördes enligt plan.   
Pelarkran och mastkran har genomgått service och besiktigats och fungerar enligt specifikation.  
Trots Coronarestriktioner har drift och styrelse kunnat leverera en hög nivå av service och tillgänglighet 
genom öppna driftskvällar på tisdagar, samt fungerade epost service.  
Löpande besiktningar av bryggor och bommar har genomförts kontinuerligt.  
Funktionen med dubblerade vakter kring torr/sjösättning ska utvecklas vidare under 2022. 
 

Miljöfrågor 
BBK:s miljöplan har analyserats och uppdaterats löpande.  
Vårt miljöarbete har fortsatt stor uppmärksamhet.  
Blätring av båtbotten på varvsplan är förbjudet av miljö- och arbetsmiljöskäl.  
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Båtar tillverkade före 1991 har undersökts under 2021 avseende metallinnehåll i bottenfärgen, främst med 
avseende på TBT-innehåll. Mätresultaten finns tillgängliga hos driften för de berörda medlemmar vars 
båtar har undersökts.  
Arbetet med att ta fram miljömässiga metoder att sanera båtbottnar har fortsatt under året. Aktuella 
lämpliga metoder bedöms för närvarande vara t.ex. slipning och skrapning. Val av metod samt ansvar för 
att genomförandet följer BBK miljöregler, åvilar båtägaren. (Skriv något om skråvmålet) 
 

Underhåll av byggnader och anläggningar  
Vagnarna har under året genomgått en större renovering avseende mekanik och hydraulik.  
 

Klubbaktiviteter 2021 
Covid höll sitt grepp över BBK under större delen även det här året därmed kunde vi inte arrangera några 
fester eller uthyrningar av klubbhuset under vår, sommar och höst. 
 
Under sen höst, början av vintern så hann vi med att ha Café Bosön öppet med bland annat 
köttbullsmackor under torrsättningsdagarna, arrangera en gemensam städdag ett mycket uppskattat 
Happy Bosön, julbord för styrelse, drift m.fl. Klubbhuset hyrdes även ut till en 70-års och en bröllopsfest. 
 
Nu håller vi alla tummar att vi 2022, i vanlig ordning ska kunna arrangera årsmöte, styrelsemöten, 
städdagar, möten för kvarters- och bryggbasar, info för nya medlemmar, klubbkvällar, Happy Bosön, 
sjösättningsfest, Cafe Bosön, utbildningar, kurser för förarbevis samt att hyra ut klubbhuset till 
medlemmars privata fester m.m. igen. 
 

IT/Kommunikation 2021  
BAS-K utgör klubbens administrativa system för medlemsregister, båtkö, fakturering, vakt och aktivitets-
bokningar samt kommunikation via mail med medlemmarna.  
Uppgradering av datorer till driften har genomförts.  
Hemsidan har grundläggande information om klubben, dess stadgar, Hamn och Varvsordning, och 
medlemsaktiviteter. Datorer uppgraderas löpande med ny hårdvara och program. Under 2021 så har en 
dator bytts ut. 
 

Utbildnings- och Ungdomsverksamhet 
Ungdomsverksamheten inom Bosö Båtklubb bedrivs huvudsakligen genom Lidingö Jolleseglare (LJS) 
genom årligt bidrag.  
BBK har för ungdomsverksamheten tidigare anskaffat en båt, som disponeras av LJS. Ca 30 medlemmar 
har erbjudits utbildning i förarbevis under året.  
Samordnare av Utbildnings- och Ungdomsverksamhet inom klubbens ansvarsområde ingår numera i 
klubbens ledning.  
 

Arbetsplikt 
Trots Corona pandemin har arbetsplikt kunnat utföras om dock i någon begränsad omfattning. 

 
Organisationstillhörighet  
Bosö Båtklubb har under året tillhört eller sponsrat följande organisationer;  
• Lidingö Båtförbund  

• Svenska Båtunionen  

• Svenska Sjöräddningssällskapet  

• Skärgårdsstiftelsen  
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Klubbens ledning 2021 
Styrelse  
Under verksamhetsåret har styrelsen hållit 11 protokollförda styrelsemöten.  
Styrelsen har bestått av:  
Robbie Bergqvist - Ordförande  
Björn Crona Vice - Ordförande  
Cathrine Sköld -  Sekreterare, Infosamordnare  
Hasse Jakobsson - Kassör  
Ellerth Persson - Klubbmästare  
Lars Ekström -  Intenent  
Henry Duhs -  Miljösamordnare  
Per Drougge -  IT/BAS-K  
Carl-Erik Eriksson -  Suppleant  
 
 
Driftnämnd  
Lars Ekström Intendent och Miljöbas  
Krister Eriksson Hamnkapten  
Carl-Erik Eriksson Varvsbas  
Per Drougge Teknikbas  
Carina Bjerner Tvättbas  
Kjell Bjureholm - Vattenbas 
Jörgen Bertholdsson - Vaktbas  
Leif Fryklund - Byggnads- och Lokalbas, Arbetspliktsbas  
Ellerth Persson - Lokalansvarig  
Daniel Westberg  - Mastskjulsbas 
Michael Eklund – Säkerhet (del av året)  
 
Övriga funktioner/funktionärer  
Cathrine Sköld - Webbmaster  
Per Drougge - IT/BAS-K  
 
Revisor  
Sven Löchen Revisor  
Christina Sevebo Riis Revisor  
 
Valberedning  
Lars Frisk Sammankallande  
Carina Bjerner Ordinarie ledamot  
Daniel Westberg Suppleant 


