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Ordföranden har ordet
Nytt år och årsmöte!
Detta år står vi inför ännu ett stort och
viktigt beslut gällande klubbens framtid.
Denna gång rörande hur vi skall hantera
upptagningar och sjösättningar för vilket
styrelsen kommer presentera ett förslag
till beslut baserat på den utredning som
gjorts. Utredningen presenterades på det
extra medlemsmötet den 3/2. Underlagen
för den presentation som gjordes då
bifogas detta utskick så att ni som inte
kunde närvara får samma information och
för er som närvarade ger det en möjlighet
till lite extra eftertanke. Personligen tycker
jag att arbetsgruppen gjort ett mycket
gediget arbete och en väl förklarande
presentation. Tack och bock!
Vad jag inte riktigt tror har framkommit
tidigare är att klubben med den
finansieringsmodell som framtagits inte
kommer att behöva öka våra avgifter utan
att dessa skulle ligga oförändrade.
I förslaget till finansiering ligger även med
ett förslag på medlemslån. Det är inte en
förutsättning men skulle ge oss en större
egen kassa och möjligheter att kunna agera
lite snabbare.
Vi har under de senaste åren investerat
mycket tungt i bryggor och nu även
(förhoppningsvis) i eget upptagningsförfarande. Vid ett genomförande ger
detta oss en stor flexibilitet framöver och
en tryggad framtid för alla oss medlemmar.
Vi har då även en mycket attraktiv
hamnanläggning att lämna ifrån oss till
kommande generationer båtägare.
En av styrelsens stora stötestenar, i allt
arbete, är vår personliga trygghet och
säkerhet, vilket styrelsen anser att det
kommande förslaget uppfyller.
Mycket välkomna till årsmötet.
Styrelsen genom Anders Widgren.

Foto Thomas Ek

ÅRSMÖTE
Ordinarie årsmöte kommer hållas torsdagen
den 20 februari kl. 19:00 i Saltängens skola,
matsalen.
Samtliga medlemmar kallas härmed
Dagordning, verksamhetsberättelse och
underlagsmaterial till de beslutspunkter som där är
upptagna ligger bifogade till detta nyhetsbrev.

Vårutflykt
Årets skärgårdsutflykt går till Möja
Vårens skärgårdsutflykt går av stapeln den 14 mars med sikte
på ett besök på Roland Svensson-museet och en lunch på
Wikströms fisk. Buss 434 går från Slussen 08:46 och ansluter
till Waxholmsbolagets Dalarö med avgång Sollenkroka 10:05.
Vi är åter Sollenkroka 15:35 och Slussen 17:35.
Intresseanmälan på mail till undertecknad senast 1 mars.
Om färre än 10 anmälda ställer vi in. Bekräftelse av anmälan,
antal deltagande och menyval senast 7 mars.
Två rätter erbjuds:
Skärgårdstallrik, pris 230 kr inkl kaﬀe och vatten.
Pannbiﬀ, 175 kr inkl kaﬀe och vatten.
Barnportion halva priset.
Inträde till muséet tillkommer.
Anmälan till: erik.j.westin@gmail.com

Innehållstips SBS-Info
Kom gärna med tips till artiklar. Manusstopp:
SBS Info 2: 28 mars
SBS Info 3: 22 augusti
SBS Info 4: 5 december
Redaktör: Erik Westin erik.j.westin@gmail.com

www.svenskasjo.se

Medlemmarna i Skurusundets Båtsällskap (SBS) kallas härmed till

ÅRSMÖTE
Torsdagen den 20 februari 2020 kl. 19.00
i Saltängens skola
Dagordning:
1. Årsmötets öppnande
2. Fråga om mötets stadgeenliga utlysning
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
4. Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet
5. Anmälan av frågor att behandla under pkt 20, övriga frågor
6. Föredragning av styrelsens berättelse
7. Föredragning av revisorernas berättelse
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Behandling av från styrelsen hänskjutna frågor och rapporter:
- styrelsens förslag till beslut om ny metod för upptagning och sjösättning av båtar: att SBS
ska investera i en ny Sublift med ramp med spontbalkar och en ny flytbrygga utmed
rampen. Finansiering ska ske med eget kapital, frivilliga medlemslån och SBU-lån
- rapport från Nacka Förenade Båtklubbar (NFBK)
- rapport från Saltsjön Mälarens Båtförbund (SMBF) (ingår i Svenska Båtunionen SBU)
- rapport från Stockholms seglarförbund (StSF) (ingår i Svenska Seglarförbundet (SSF)
- information om sjösättningsdagar
- rapport från vaktgången
10. Behandling av motioner (frågan utgår, inga motioner inkomna)
11. Behandling av budget
12. Fastställande av avgifter
13. Fastställande av arbetsplikt
14. Fastställande av arvoden efter förslag från revisorerna
15. Val av kassör (enligt stadgarna: ”Val av ordförande och kassör då sådant val skall ske.”
Vid årsmötet 2019 valdes ordförande på två år och vid årsmötet 2018 kassör på två år.)
16. Val av övriga styrelseledamöter på två år (vid årsmötet 2019 valdes 4 ledamöter på två år)
17. Val av 2 revisorer och 1 revisorssuppleant
18. Val av övriga funktionärer:
- Bitr. slipchefer
- Bitr. arbetschefer för:
• Bryggruppen
• Klubbhusgruppen
• Varvplansgruppen
• Miljögruppen (toa m.m.)
• Vattengruppen
• Stängselgruppen
• Virkesgruppen
- Mastförmän
- Representant Nacka Förenade Båtklubbar (NFBK)
- Representant Saltsjön Mälarens Båtförbund (SMBF)
- Representant Stockholms seglarförbund (StSF)
- Miljöombud
- Festkommitté
- Ungdomsansvarig
19. Val av en ledamot i valberedningen på tre år
(valberedningen består av tre ledamöter valda på tre år)
20. Övriga frågor
Välkomna! SBS bjuder på fika!
Styrelsen

Verksamhetsberättelse
Styrelsen för Skurusundets Båtsällskap avger härmed följande berättelse för verksamhetsåret
2018-11-01 – 2019-10-31.
STYRELSE
Ordförande, kassör och övriga ledamöter är valda av SBS årsmöten 2018 och 2019.
Vid styrelsesammanträde den 4 mars konstituerade sig styrelsen enligt följande:
Ordförande
Vice ordförande och studieledare
Kassör
Sekreterare
Hamnkapten och vice vaktchef
Slipchef
Vice slipchef
Arbetschef
Intendent
Vaktchef och vice hamnkapten

Anders Widgren
Erik Westin
Thomas Ek
Olof Nordell
Göran Appelbom
Mats Wahlén
Hans Jonsson
Maud Rydell
Thomas Hedberg
Björn Almqvist

Styrelsen har hållit 11 protokollförda möten.
FUNKTIONÄRER
SBS funktionärer valdes vid årsmötet 2019. Förteckning över styrelse och funktionärer,
avgifter och medlemsmatrikel finns publicerade på hemsidan och i SBS Info.
MEDLEMSKAP, BIDRAG
SBS har varit anslutet till Nacka Förenade Båtklubbar (NFBK), Saltsjön Mälarens Båtförbund
(SMBF) och Stockholms seglarförbund (StSF). Nacka Förenade Båtklubbar (NFBK) är en
sammanslutning av ideella båtklubbar i Nacka kommun. SMBF är ett regionalt förbund för
båtklubbar inom Stockholms och Uppsala län, som ingår i Svenska Båtunionen (SBU).
Stockholms seglarförbund (StSF) är ett regionalt förbund inom Svenska Seglarförbundets
(SSF), som är anslutet till Svenska Riksidrottsförbundet.
Bidrag har utgått till Sjöräddningssällskapet och till stiftelsen Stockholms Skärgård (del i
sopmaja, Ramsviken).
MÖTEN OCH INFO
Årsmötet ägde rum den 21 februari, vårmöte och städdag den 23 maj och höstmöte den 12
september 2019.
SBS INFO har utkommit med fyra nummer, i december 2018 samt i februari, april och
augusti 2019.
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MEDLEMSANTAL OCH BÅTBESTÅND
Vid verksamhetsårets slut hade SBS 303 (303) medlemmar, varav 90 (90) familjemedlemmar,
0 (0) juniorer och 3 (3) kallade medlemmar. 47 (47) medlemmar har tecknat
familjemedlemskap.
Vid verksamhetsårets slut fanns i båtregistret 51 (48) motorbåtar, 84 (87) segelbåtar, 4 (4)
motorseglare, 1 (1) motorfartyg och 1 (0) vattenskoter.
Inom ( ) anges medlemsantal och båtbestånd vid verksamhetsårets början.
VERKSAMHET
Verksamheten 2019 inleddes med att det traditionella trettondagskaffet, med bullar och glögg,
avnjöts i klubbhuset.
Årsmötet hölls den 21 februari, traditionsenligt i Saltängens skola. Vid årsmötet
lämnade styrelsen en lägesrapport från styrelsens arbetsgrupp om ny metod för upptagning
och sjösättning av båtar. I arbetsgruppen ingår Mats Wahlén, sammankallande, Hans
Jonsson, Göran Appelbom, Thomas Ek och Bengt Stålbo. Hans Jonsson visade PowerPointbilder och en film om upptagning med sub-lift (slamkrypare) från Trälhavets båtklubb, som
finns på YouTube. Thomas Ek presenterade investeringsunderlag. PowerPoint-bilderna
bilades protokollet.
Olof Nordell informerade att styrelsen gjort en genomgripande översyn av ordningsreglerna.
Obsoleta frågor hade rensats ut. Frågor om el och elsäkerhet m.m. var nyskrivna. I enlighet
med årsmötets beslut 2018 hade även regler om avyttring av båt samt om hantering av
övergivet lösöre infogats i ordningsreglerna.
Årsmötet behandlade även frågan om ordningsreglerna skulle kompletteras med regler om
obligatorisk stöldmärkning av utombordsmotorer och båtar med utombordsmotor. Styrelsen
hade före årsmötet skickat en broschyr från Svenska Sjö till alla medlemmar med information
om projekt ”stoppa tjuven”– självriskrabatt på båtförsäkring vid stöld inom båtklubbens
uppläggnings- och hamnområde. SBS var redan kvalificerad för nivå 1 och på årsmötet var
frågan om nivå 2 aktuell, ”Obligatoriskt krav på stöldmärkning av utombordsmotorbåtar inkl.
motor och drev. Informationsskyltar på flera språk om stöldmärkning.” Svenska Sjö:s VD Per
Grywentz hade meddelat att den obligatoriska märkningen enligt nivå 2 enbart gäller dem
med utombordare över 30 hk och yngre än 10 år.
Styrelsen hade konstaterat att obligatorisk stöldmärkning kunde föreskrivas i SBS
ordningsregler. I enlighet SBS stadgar åligger det styrelsen att utfärda ordningsföreskrifter.
Eftersom ett införande av obligatorisk stöldmärkning i ordningsreglerna kunde anses påverka
kontraktsförhållandet mellan SBS och medlemmen ville styrelsen höra årsmötets åsikt i
frågan. Årsmötet beslöt att obligatorisk stöldmärkning ska införas i ordningsreglerna i
enlighet med styrelsens förslag. Kravet gäller således för utombordsmotorbåtar inkl. motor
och drev med en motorstyrka högre än 30 hk och med en ålder av högst 10 år. I enlighet med
årsmötets beslut har kravet införts i ordningsreglerna och skyltar satts upp på grinden, staketet
och i hamnen. Skyltarna är på tre olika språk, svenska, engelska och ryska.
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Vid styrelsens möte den 4 mars slutjusterades dokumentet med ordningsregler, varefter det
skickades till alla medlemmar och publicerades på hemsidan.
Årsmötet 2019 beslöt om en rejäl höjning av uppläggningsavgifterna, som ger ett tillskott på
ca 140 000:-/år. Syftet med höjningen är att bygga kapital för ett nytt system för upptagning
och sjösättning.
I enlighet med stadgarna väljs styrelsens ledamöter på två år. Årsmötet 2019 beslöt att på två
år välja till ordförande Anders Widgren (omval) och till övriga styrelseledamöter Tomas
Hedberg, Maud Rydell och Mats Wahlén (omval) samt Erik Westin (nyval). Vid årsmötet
avgick Monica Mohlin ur styrelsen efter många år som vice ordförande. Hon hade sålt sin båt.
Lördagen den 16 mars åkte 15 personer på vinterutflykt till Svartsö och åt lunch på den
nyöppnade Bistro Sågen.
Den 20 mars 2019 beviljade Nacka kommun SBS ansökan om strandskyddsdispens för en
ny ramp och flytbrygga. Arbetena ska påbörjas inom två år och avslutas inom fem år, räknat
från den dag då beslutet vann laga kraft.
Vårmötet hölls den 23 maj, traditionsenligt vid klubbhuset. Under vårmötet informerade
styrelsen om aktuella frågor. Erik Westin poängterade vikten av att alla läser SBS-Info och
annan information styrelsen skickar till medlemmarna. Erik Westin och Maud Rydell
konstaterade att det finns många jollar, pallningsvirke, stegar m.m. som saknar märkning med
ägarens namn och telefonnummer och påminde om gällande ordningsregler.
Lars-Gösta Dahlström kommenterade det nya förbudet mot högtrycksspolning av
båtbotten med biocidfärg, som införts i ordningsreglerna. Information var publicerad i SBSInfo nr 2, april 2019.
Under vårmötet påminde Thomas Hedberg än en gång om gällande regler för SBS
miljöstation. Frågan har varit uppe tidigare men vi har fortsatt problem med miljöstationen.
Där får man endast lämna olja, oljefilter och glykol. Det är tydligt märkt vad som får lämnas i
de olika kärlen. Allt annat måste var och en själv ta hand om och forsla bort. Alla måste följa
klubbens regler för avfall.
Under vårmötet behandlades även rapporter från sjösättningsdagarna och frågor om
”havstulpanvarningen”, vaktgången, arbetsplikten, räddningsstegar i hamnen och laddning av
elhybridbilar.
Höstmötet ägde rum torsdagen den 12 september, traditionsenligt i Saltängens skola. Då
behandlades bl.a. frågor om stöldförebyggande arbete, arbetsuppgifter och arbetsplikt,
”havstulpanvarningen” och kommande upptagningar. Mats Wahlén lämnade en lägesrapport
från arbetsgruppen om framtida metoder för upptagning och sjösättning.
Under året har vakttjänsten utökats så att den täcker in hela året. Under den mörkare delen av
året bevakas klubbområdet dagtid och vakttjänsten kan då utföras av en person. Upplägget har
som helhet uppskattats av medlemmarna.
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Resultaträkning och budget
Budget 17/18 Resultat 17/18 Budget 18/19 Resultat 18/19 Budget 19/20
Intäkter
Årsavg
Inträdesavg
Bryggavg
Uppl.avg
Mastavg
Varvsint
Flaggor och nycklar
Övriga intäkter
Investeringsavgift
Summa intäkter

65 000
0
450 000
275 000
30 000
2 000

64 440
60 000
450 830
305 508
30 240
4 050

65 000
0
450 000
415 000
30 000
2 000

0
0
822 000

46 880
16 000
977 948

0
0
962 000

-5 000
-40 000
-437 500
-2 000
-30 000

-489
-17 543
-491 131
0
-61 875

-514 500
-6 000
-55 000
-10 000
-71 000
-3 000
-13 000
-16 000
-99 000
-300
-40 000
-4 000
-13 000
-90 000

-571 038
-2 456
-47 040
-22 470
-71 966
-5 315
-76 235
-81 550
-99 000
-195
-40 407
-3 809
-12 278
-89 998

-15 000
-20 000
-50 000
-2 000
-30 000
0
0
-117 000
-20 000
-50 000
-10 000
-80 000
-3 000
-13 000
-16 000
-99 000
-200
-40 000
-6 200
-13 000
-90 000

-246 300

-245 687

822 000
-847 800
-220 000

Rörelseresultat före fin. intäkter o kostnader
-245 800
Ränteintäkter
3 500
Räntekostnader
-50 000
Rörelseresultat efter fin. intäkter o kostnader
-292 300
Nollställning av Lager, nycklar
Årets resultat
-292 300
Se kommentarer till resultat och budget på annan plats i Infot!

Kostnader
Byggnaderna
Marken
Pontonerna
Mastkran- o skjul
Elunderhåll
Vattenunderhåll
Nytt upptagningssystem
Summa underhåll
Renhållning
El
Vatten
Summa drift
Förbrukningsmaterial
Övriga kostnader
Summa övriga kostnader
Markhyra
Porton
Föreningsavg
Försäkringspremier
Möten och uppvaktningar
Styrelsearvode
Flaggor och nycklar
Summa administration
Summa intäkter
Summa kostnader
Avskrivningar

65 040
60 000
439 178
410 222
30 960
3 600
19 476
4 550
1 600
1 034 626

65 000
0
430 000
415 000
30 000
2 000
0
0
0
942 000

-248 400

-3 712
-2 308
-49 913
0
-7 475
-2 322
-19 155
-84 885
-12 905
-54 656
-9 943
-77 504
-5 325
-15 206
-20 531
-99 000
-360
-38 696
-6 002
-13 455
-89 999
-700
-248 212

-15 000
-20 000
-20 000
-2 000
-30 000
-15 000
0
-102 000
-15 000
-70 000
-10 000
-95 000
-5 500
-13 000
-18 500
-99 000
-600
-40 000
-6 000
-15 000
-90 000
0
-250 600

977 948
-970 241
-187 497

962 000
-461 400
-250 000

1 034 626
-431 132
-250 000

942 000
-466 100
-250 000

-179 790
2 407
-47 351
-224 734
5 000
-219 735

250 600
1 500
-60 000
192 100

353 495
2 779
-56 732
299 542

225 900
4 500
-50 000
180 400

192 100

299 542

180 400

Balansräkning och budget
IB 18/19

Perioden

UB 18/19

Tillgångar
Bank, drift
Bank, kapital (Collector Bank)
Summa likvida medel
Förskottsbetald markhyra
Summa fordringar
Lager, flaggor
Lager, nycklar
Summa lager
Inventarier
Byggnader
Staketet/Grindarna
Mastkran- o skjul
Pontonerna
Bommarna
Summa anläggningar

158 864
252 407
411 271
99 000
99 000
-1 076
0
-1 076
1
1
1
1
1 562 504
1
1 562 509

-54 310
352 779
298 469
0
0
1 076
0
1 076
0
0
0
0
-250 000
0
-250 000

104 554
605 186
709 740
99 000
99 000
0
0
0
1
1
1
1
1 312 504
1
1 312 509

Summa tillgångar

2 071 704

49 545

2 121 249

Skulder och eget kapital
Skulder till utomstående
Amortering
Summa skulder
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa eget kapital

1 750 000
-187 497
1 562 503
728 935
-219 735
509 200

0
-249 996
-249 996
-219 735
519 276
1 612 049

1 750 000
-437 493
1 312 507
509 200
299 542
2 121 249

Summa skulder och eget kap

2 071 703

49 546

2 121 249

Styrelsen föreslår att årets resultat 299 542:- balanseras i ny räkning.

Kommentarer till Resultat 18/19
Inträdesavgifter
4 nya medlemmar tillkom under året.
Övriga intäkter
1 200:- ”100-lappen” från Svenska Sjö, dvs klubben får 100:-/nytecknad försäkring.
Betalningspåminnelser 1 150:- och köavgifter 2 200:Investeringsavgift
En medlem som sålde båten tidigare år fick då tillbaka 20% av investeringsavgiften. Återkom med
annan båt och fick då betala till full investeringsavgift igen.
Byggnaderna
Toa/miljöstation målad och panel på klubbhuset utbytt till lägre kostnad än budget.
Budgeterat byte av varmvattenberedare görs nästa år.
Marken
Ingen grusning av entreprenör, endast eget arbete.
Nytt upptagningssystem
Avgift för bygglov och strandskyddsdispens.
Elunderhåll
Avgift till Nacka Energi för uppsäkring från 35 till 50 A, gjordes i april.
Inga övriga underhåll har utförts under året.
Renhållning
Två tömningar av miljöstationen utförda. Budgeten sänks till nästa år.
El
Över budget pga av högre nätavgift efter uppsäkringen.
Förbrukningsmateriel
4 100:- avser toapapper, handdukar och rengöringsmtr.
700:- avser renovering av kärrorna.
Budgeten höjs till nästa år.
Övriga kostnader
Större kostnader har varit: 5 000:- för ”DNA-skyltar” och skyltar på bryggorna ”Endast medlemmar”.
Webhotell 1 000:-, renovering av block till svängkran 1500:-, nya däck till kärrorna 900:-, nya vaktkort
1 100:-, bokföringsprogram och övriga bankavgifter 3 800:Föreningsavgifter
SMBF och SBU 18 744:-, Svenska Seglarförbundet 15 052:-, NFBK 4 900:Avskrivningar
Avskrivningen motsvarar amorterat belopp.
Flaggor och nycklar
Av tradition har saldot på balanskontot för nyckeldepositioner bokas till resultaträkningen, dvs
nollställts i balansräkningen medan flaggkontot har lämnats orört.
Det är en hantering som åtminstone nuvarande kassören har svårt att förstå.

Enligt överenskommelse med revisorerna bokas istället transaktioner rörande flaggor och nycklar till
resultaträkningen och kontona i balansräkningen används inte länge.
Av intäkterna på flaggor och nycklar är nycklarna dominerande med 16 400:- pga av byte av lås och
nycklar.
Kostnadskontots 700:- avser återlämnad deposition till en utomstående.

Kommentarer till budget 19/20
Budgeten för Renhållning och Förbrukningsmateriel justeras, se kommentarer till resultatet.
Övriga förändringar:
Bryggavgifter
Vi har haft full beläggning i hamnen men nådde ändå inte riktigt budget, sänks därför något.
Vattenunderhåll
En ny varmvattenberedare vid damtoaletten är installerad.
El
Vi har haft ett bundet elavtal i tre år som löpte ut 1 oktober. Nytt 3-årsavtal har tecknats men nu till
högre kostnad. Detta samt uppsäkring till 50A gör att budgeten höjs till 70 000:Pontonerna
C-pontonen (f.d. G) ska flyttas lite S-ut i landänden, landgången är nu för nära bryggkanten.

AVGIFTER OCH ARBETSPLIKT FÖR 2019/2020
Inträdesavgift

senior

15 000 kr

junior (som blir senior och när avtal
erhållits)

11 500 kr

senior

300 kr

junior

75 kr

familj

330 kr

Bryggavgifter, sommar
inkl. Y-bom

båtens bredd + 3 dm
medlem med avtal och junior, båt 1
båt 2
kanot

120 kr/dm
240 kr/dm
400 kr

Bryggavgifter, vinterliggare
inkl. Y-bom

Max 5 båtar efter styrelsens
godkännande. El debiteras separat.

Medlemsavgift

Hyra strömbildare
Uppläggningsavgifter

120 kr/dm
650 kr/båt

medlem med avtal och junior, båt 1
båt 2
jolle som ej placeras under egen båts
täckning
mast

100 kr/kvm
200 kr/kvm

Uppläggningsavgift, sommar

Endast efter styrelsens godkännande.
1:a året debiteras ordinarie avgift
2:a året debiteras 2 x ordinarie avgift
3:e året debiteras 3 x ordinarie avgift
o.s.v.

100 kr/kvm

Svängkran

Slipchef eller biträdande slipchef

100 kr

240 kr
360 kr

SBS föreningsvimpel

200 kr/st

Arbetsplikt

5 timmar

Övriga avgifter:
Ej fullgjord arbetsplikt

3 000 kr

1

Försummad vakt

3 000 kr/gång

Fördröjning av sjösättning
eller upptagning

700 kr

Betalningspåminnelser
Pallningsvirke 75x200x1000

50 kr/gång
300 kr/st

För medlemmar utan avtal och
övriga gäller följande avgifter:
Bryggavgift

240 kr/dm

Gästplats inkl. el

100 kr/dygn

Kanot

600 kr/säsong

Uppläggningsavgift

200 kr/kvm

Mast

500 kr

Mast- och motorkran

300 kr/gång

Svängkran

700 kr/gång

Köavgift (engångsavgift)

200 kr

2

Sammanställning ny
upptagningsmetod

SubLift

Utrustning
• SubLift ny 12 ton

Anläggningsarbete
• Ramp
• Betongramp
• Ramp av körplåtar
• Ramp av spontplankor

• Ny brygga utmed rampen för hantering av båtarna i vattnet oavsett
vilken ramp
• Eventuellt mindre asfaltsarbete vid rampslut

Handhavande
• Kräver två slipförmän samt stöd från båtägare
• Mindre utbildningsinsats
• Utbildning hanteras initialt av leverantören av SubLiften
• Intern vidareutbildning på klubben

Kostnader
• Total ~2 330 000
• SubLift 1 750 000
• Underhållskostnader ca 5000/år

• Ramp
• Betong 1 000 000 – 2 000 000
• Körplåtar 600 000
• Spontbalkar 400 000

• Brygga
• 180000

Slutsats
+
Beprövad metod
Förhållandevis enkelt handhavande, kräver förhållandevis lite utbildning av
slipförmän
Säker, minimal risk för personskador
Andrahandsvärde på SubLift
Låga underhållskostnader under många år

Hög kostnad vid anskaffandet

Motviktstruck

Utrustning
• Krävs minst en 16-tons om vi vill kunna lyfta båtar på ca 10-ton
• Begagnad skick, behövs bedömas med hänsyn till ålder och tidigare
användande
• Antagligen behov av mindre komplettering med nya gafflar för att få
tillräcklig längd samt fästen för lyftsling

Anläggningsarbeten
• Ny kaj som tål vikten av trucken samt båt ca 35 ton
• Eventuella mindre vattenarbeten för att få till tillräckligt djup vid
kajkant
• Eventuellt mindre asfaltsarbete vid kaj

Handhavande
• Kräver en truckförare och en slipförman på ”backen” samt stöd från
båtägare
• Extern utbildning, truckkörkort
• Vid nya förare ny externutbildning

Kostnad
• Total ~2 050 000
• Truck mellan 600 000 och 1 000 000
• Underhållskostnader ca 8000/år samt underhållsfond för oförutsedda
händelser

• Kaj samt eventuella undervattensarbeten 650 000-1 250 000

Slutsats
+
Snabbhet vid torrsättning/sjösättning
Hög packningstäthet
Andrahandsvärde på trucken

Kräver formell utbildning
Osäker kalkyl vad gäller kostnad för nya kajen
Osäker kostnadsbild för underhåll av begagnad truck

Traktor och Hydraulkärra

Utrustning
• Traktor/Midjestyrd hjullastare, kan meranvändas för lyft av mindre
båtar upp till ca 3 ton
• Kärra som är hydraulmanövrerad

Anläggningsarbete
• Ramp
• Betongramp
• Ramp av körplåtar

• Ny brygga utmed rampen för hantering av båtarna i vattnet oavsett
vilken ramp
• Eventuellt mindre asfaltsarbete vid rampslut

Handhavande
• Kräver en traktorförare och två slipförman på ”backen” samt stöd från
båtägare
• Utbildning för traktor

Kostnad
• Total ~1 830 000
• Traktor/Midjestyrd hjullastare begagnad 200 000 – 300 000
• Underhållskostnader ca 5000/år samt underhållsfond för oförutsedda
händelser

• Vagn ny 600 000 – 1 000 000
• Ramp
• Betong 1 000 000 – 2 000 000
• Körplåtar 600 000

• Brygga
• 180000

Slutsats
+
Prisvärt jämfört med SubLift
Meranvändning av midjestyrd hjullastare
Andrahandsvärde på både traktor o vagn

Osäker kostnadsbild för underhåll av begagnad frontlastare
Kräver mycket övning för slipförmän, förhållandevis svårkörd
Förvaring för både traktor och kärra måste ordnas

Fackverkskran

Utrustning
• Mobil Fackverkskran som klarar ca 10 ton vid befintlig kaj
• Traktor/Midjestyrd hjullastare kan meranvändas för lyft av mindre
båtar upp till ca 3 ton
• Kärra som är hydraulmanövrerad

Anläggningsarbeten
• Befintlig upptagningsbrygga nyttjas
• Minimala, behövs antagligen bara någon justering av mark där kranen
ska stå samt körplåtar el. dylikt för stödben

Handhavande
• Kräver en kranförare, en traktorförare och två till tre slipförmän på
”backen” samt stöd från båtägare
• Utbildning för hantering av fackverkskran
• Utbildning för traktor

Kostnad
• Total ~1 350 000
• Fackverkskran, 200 000 – 400 000
• Underhållskostnader svåruppskattat

• Traktor/Midjestyrd hjullastare begagnad 200 000 – 300 000
• Underhållskostnader ca 5000/år samt underhållsfond för oförutsedda
händelser

• Vagn ny 600 000 – 1 000 000 från (prisuppgift från Bymeq)

Slutsats
+
Någorlunda ”lågt pris”

Riskfylld hantering

”Beslutsmatris”
Alternativ
Viktning

Kriterie

SubLift

Truck

Släp

Kran

2 Kostnad

1

2

3

4

3 Säkerhet person

4

3

2

1

1 Underhållskostnader

4

2

3

1

2 Reparationer

4

3

2

1

3 Hantering/utbildning

4

2

3

1

1 Besiktning

4

2

3

1

2 Mervärde/Meranvändning

1

2

4

3

2 Upptagningstid

3

4

2

1

2 Restvärde

2

1

3

4

RESULTAT

27

21

25
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Finansiering av ny, upptagningssystem
Investeringen i en ny Subli0, ramp med spontbalkar och en brygga ﬁnansieras genom:
•

Egna bank=llgodohavanden

•

Medlemslån

•

Banklån

Medlemslånet är eB frivilligt medlemslån med följande villkor:
•

Minsta belopp är 10 000:-. Högre belopp är mycket välkommet, i steg om 10 000:-

•

Ränta: Reporäntan + 2%.

•

Amorterings=d: preliminärt 6 år.

•

Ingen för=da återbetalning av lånet utom vid avslutat medlemskap.

•

Utbetalning av amortering och ränta sker en gång per år vid verksamhetsårets slut, den
31/10.

•

Investeringen klaras även utan medlemslån. Medlemslånet kan ses som win-win för SBS och
medlemmen. SBS betalar ca halva räntan rela=vt banklån och medlemmen får en bra ränta.

Det enda möjliga banklånet, e0ersom SBS inte är fas=ghetsägare, är SBU:s Båtklubbslån.
Långivare är Swedbank med SBU som borgenär.
SBU/Swedbank kräver aB minst 25% av investeringen ska ﬁnansieras med eget kapital, vilket vi
uppfyller.

Investeringen klaras med nuvarande avgi0snivåer, dvs kräver inga avgi0shöjningar.
Avgi0en för torr- och sjösäBning höst och vår är även de oförändrade.
I lånekalkylen har 400 000:- antagits för medlemslån. När vi närmar oss =dpunkten då lån behövs så
kommer bindande låneåtagande aB begäras från de medlemmar som önskar låna ut. Däre0er kan
ansökan om lån från Swedbank lämnas in.

Finansiering av egen upptagningsutrustning
kSEK
2 400
600
400
1 400

Beräknad investering
Eget kapital (minst 25% av total kostnad)
Medlemslån
Banklån

Torr + sjösättningsavgift, upptagning på sommaren tillkommer
130 Antal båtar exkl de som tar upp själva
1,2 Avgift för torr- o sjösättning
156 Total avgift/intäkt per år
Lånekostnader
Amortering på banklån
Ränta
Summa lånekostnad
Amortering på medlemslån
Ränta medlemslån
Avgår upptagningsavgifter
Effekt på kassan

6
5,0%

2,0%

År 1
233
64
298
67
7,3
-156
-216

År 2
233
53
286
67
6,0
-156
-203

År 3
233
41
274
67
4,7
-156
-190

År 4
233
29
263
67
3,3
-156
-177

År 5
233
18
251
67
2,0
-156
-164

År 6
233
6
239
67
0,7
-156
-151

