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Styrelsearbetet  

 

Styrelsen har sammanträtt vid fem protokollförda möten under verksamhetsåret. Vidare 

har två medlemsmöten hållits i samband med sjösättning och torrsättning av båtarna. 

 

Under hösten tillsattes en arbetsgrupp för att ta fram ett konkret förslag beträffande 

utformning av hemma hamnen som helhet. Det avser upptagning av egen regi, 

renovering/utökning av bryggor samt nytt klubbhus. Arbetsgruppen redovisade sina 

förslag vid styrelsemötet den 23 januari 2019. I och med detta la styrelsen en inriktning 

som det tas höj för i budgetförslaget inför verksamhetsåret 2019.     

  

Vi fotsätter att planera vår verksamhet utifrån premissen att arrendeavtalet för 

hemmahamnen löper ytterligare 10 år från 2021. Avseende arrende för Björnö har vi 

erhållit en uppsägning för villkorsändring. Den 8 februari kommer delar av styrelsen ha 

ett möte med markägaren. 

 

Under året har hanteringen av personuppgifter enligt regelverket för GDPR varit 

högaktuellt. Med anledning av detta har styrelsen tagit fram en personuppgiftspolicy 

med registerförteckning för hantering av personuppgifter inom Oaxens Båtklubb.  

 

Södertälje kommun har kallat till tillsynsträffar och informationsträffar när det gäller 

miljöarbete. Det handlar om miljöfarlig avfallshandtering, dag/spill/regnvatten som drar 

ner farliga ämnen i marken samt användning av godkända bottenfärger.  Detta har 

medfört ett förtydligande av båtklubbens ordningsregler. Där framgår att varje enskild 

medlem har ansvar för att sluthanteringen av sitt miljöfarliga avfall samt att den egna 

båten är målad med godkänd bottenfärg. 

 

Styrelsen har fortsatt bevakat frågan om moms på båtklubbar. I skrivande stund finns 

det inget nytt kring denna fråga.  

 

  

 



 

Medlems- och båtsituationen  

 

Vid utgången av 2018 hade klubben 144 betalande medlemmar. Vilket kan jämföras 

med 2017 klubben hade 127 betalande medlemmar, 114 medlemmar 2016, 109 

medlemmar år 2015, 109 medlemmar år 2014, 97 medlemmar år 2013 samt 100 

medlemmar år 2012.   

Efterfrågan på båtplats fortsätter att vara större än vad vi kunnat erbjuda, vilket leder till 

att vi har ett 17 medlemmar som köar för båtplats.  

Vid brygga hade vi 59 båtar under 2018. Vilket kan jämföras med 58 båtar under 2017, 

60 båtar år 2016, 58 båtar år 2015, 57 båtar år 2014, 60 båtar år 2013 samt 61 båtar år 

2012.  

På land för vinterförvaring finns nu 51 båtar att jämföra med 47 båtar år 2017, 45 båtar 

år 2016, 48 båtar år 2015, 48 båtar år 2014, 50 båtar år 2013 samt 48 båtar år 2012.  

 

Ekonomi  

 

Ekonomin är fortsatt mycket god. För verksamhetsåret 2018 gör klubben en vinst med 

53 441 konor. 

  

Hemmahamnen Skanssundet  

 

Under året har vi gemensamt kunnat hålla god ordning och reda i hemmahamnen. 

Diverse underhåll har genomförts och de lite större reparationerna har varit att byta 

bojstenar kätting och bojar på våra platser längst ut på flytbryggan. 

Vi har numera en arbetsflotte som gör det möjligt att utföra arbeten som kontroller, 

lägga ut bojstenar, förankringar av bryggor osv. 

Efter att flytbryggornas mellandel havererade under hösten 2017 hade vi ett elfel som 

tog en lång tid innan vi identifierande. Nya kablar är beställda och kommer bytas under 

2019. I övrigt så har vi gjort lite provisoriska förstärkningar på den fasta bryggan men 

den helt klart i behov av en större renovering.  

Vidare har vi investerat i två nya Y-bommar samt moduler till nytt klubbhus. 

Byggprocessen har stannat upp eftersom det varit svårt att få till ett möte med 

markägaren. Men som tidigare nämnts är ett möte inbokat till den 8 februari.  

Vattenbristen under sommarhalvåret har hanterats genom att båtar har tvättats med 

sjövatten, och i övrigt allmän sparsamhet.   

 

Klubbholmen Björnö  

 

Det har varit ett bra och solig säsong på Björnö. Säsongen startade med att enklare 

version av iordningställande. Endast hamnfogdarna och två medlemmar medverkade.  



Inga reparationer har genomförts under säsongen dock har en badstege monterats på 

flytbryggan. Antalet gästande båtar uppskattas till samma nivå som tidigare säsonger. 

Midsommarfirande och Kräftköret tvingandes att flytta till hemmahamnen på grund av 

hårda nordvästliga vindar.  Vid stängningen av Björnö medverkande 15 medlemar. 

Mycket bra uppslutning som gladde hamnfogdarna.  

  

Jollesektionen  

 

Jollesektionen har haft ett mycket aktivt och framgångsrikt år. Säsongen startade med 

jollefixardag med stor uppslutning.  Efter sjösättningen har träningsseglingar 

genomförts på onsdagar och söndagar, under hela säsongen, med undantag för några få 

tillfällen. Den 9 juni genomfördes ”prova på dag” för Triss. Den 4-8 juli deltog över 20 

barn och ungdomar vi seglarskolan.  

Helgen den 26-29 juli stod vi värd för SM i Trissjollesegling och Klassmästerskap för 

juniorer. 6 besättningar deltog dessa dagar. Det hela kunde genomföras tack vare ett 

stort antal ideella funktionärer.  

Flera OBK:are tog hedarande placeringar under dessa dagar:  

Therese Ros från OBK, tillsammas med Bo Rogalin från Linköpings Jolleseglarklubb, 

knep en fin 3:e plats på SM.  

Vidare tog Simon Evertsson/Mikael Jakobsson OBK en 8.e plats, Håkan Ros/ Sofie 

Ros OBK en 10.e plats, Tobias Gustafsson/Veronika Andersson OBK en 11:e plats, 

Oscar Svärd/ Albin Wickerts OBK en 13:e plats.  

I klassmästerskapet för juniorer tog Oscar Svärd/ Albin Wickerts OBK en fin 2:a plats. 

Säsongen avslutades med traditionsenligt med Chokladrace med efterföljande grillning. 

Under säsongen utökades vår jolleflotta med ytterligare en laserjolle.   

  

Tjejsektionen  

 

Novemberkåsan genomförds enligt tradition på Björnö. Denna gång blev det 11 tjejer 

som trotsade den hårda vinden helgen den 27-28 oktober.   

  

Festkommittéen   

 

Har varit mycket aktiva och funnits med och stöttat vid flera av klubbens händelser och 

evenemang under verksamhetsåret.    

  

 

Noterbara händelser under verksamhetsåret  

  

• Sjösättning, vårstädning och medlemsmöte hölls i vanlig ordning utan större 

incidenter förutom att en båt sjönk natten efter sjösättningen.  



  

• Firande av svenska Nationaldagen genomfördes traditionsenligt i 

hemmahamnen. Samtidigt firades att Oaxens båtklubb fyllde 70 år.  

  

• Midsommarfirande genomfördes hemmahamnen eftersom det var hårda 

nordvästliga vindar på Björnö.  

 

• Seglarskola 4-8 juli för över 20 barn och ungdomar. 

 

• Triss-SM och klassmästerskap för juniorer. 

  

• Kräftköret genomfördes i hemmahamnen. Även denna dag var det hårt byiga 

nordvästliga vindar på Bjrönö. Flax med Josefin, Veronika och Tobias tog hem 

segern. Kvällen avslutades med traditionsenlig kräftskiva. 

 

• Chokladrace med grillning 

  

• Torrsättning och medlemsmöte genomfördes med stor smidighet.  

 

• Novemberkåsan på Björnö  

  

 

  

Ett stort tack till allas engagemang i vår föreningsverksamhet. Med hopp om fortsatt bra 

verksamhet för OBK under året 2019.  

  

  

Februari 2019 

  

  

Styrelsen, genom 

Christer Johansson 

Ordförande för OBK  


