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Reimers BåtSällskap - RBS 
 

Verksamhetsberättelse för 2014 
 

 
Styrelsen för Reimers Båtsällskap får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 

2014. 

 

Styrelse under året: 

Claes Ridderström, ordförande Sten-Åke Hallén, sekreterare 

Lars-Gunnar Axelsson, kassör Magnus Hansson, vice sekreterare, IT-ansvarig 

Ingemar Lindahl, varvschef Stefan Fredriksson, hamnkapten 

 

Varvskommitté: 

Ingemar Lindahl Kevin Liljegren 

Andreas Ibohm Kjell Eriksson 

 

Möten och sammanträden 

Sällskapet hade årsmöte den 9 april, 36 medlemmar deltog. Utöver de stadgeenliga frågorna 

behandlades en motion från medlem Anders Carlén. Anders efterlyste en bättre ordning för 

dem som har bryggplats vid varvet under sjösättnings- och upptagningsperioderna. Varvschef 

Ingemar Lindahl föreslog en mer ordnad form för kontakter mellan den sjösättare som 

behöver ligga kvar på varvet längre än till söndag och den som har ordinarie bryggplats på 

varvet. 

 

Styrelsen rapporterade att man noterat en negativ trend när det gäller medlemmarnas 

deltagande i påbjudna gemensamma arbeten och inbjöd till diskussion i frågan. Mötet 

förordade ”morötter” framför ”piskor” och styrelsen fick förslag på flera ”metoder” för att öka 

deltagandet. 

 

Styrelsen har under året haft sex protokollförda sammanträden. 

 

Medlemmar och kösituation: Vid årets slut hade sällskapet 155 medlemmar, en nettoökning 

med tio under året. Bakom detta ligger att ovanligt många medlemmar lämnade sällskapet 

under året, samtidigt som hela tjugo nya kom till. 

 

Kön till sällskapets platser växte under året; vid årsskiftet stod 42 medlemmar i kö för brygg-

plats, 50 för varvsplats, 20 för byte av plats samt 2 för kanotplats. De medlemmar som fick 

bryggplats inför sommarsäsongen hade köat i genomsnitt fyra år. Ett tiotal medlemmar på 

toppen av kölistan tackar regelmässigt nej vid erbjudande av plats. 

 

RBS är medlem i: 

Saltsjön-Mälarens Båtförbund (SMBF), Sjöräddningssällskapet, Skärgårdsstiftelsen och 

Föreningen båtklubbarnas dag. 

 

Händelser och aktiviteter under året 

 Den 20 maj hade styrelsen en introduktionskväll för nya medlemmar. Då deltagandet 

var lågt har styrelsen bestämt att tillämpa individuella kallelser kommande år. 

 Efter ha krossat en fönsterruta tog någon sig in i varvsboden för att förorena och 

kanske övernatta. 
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 Årets stora underhållsarbete gjordes efter sjösättningarna. Under tre arbetskvällar 

spred och packade ett troget gäng av medlemmar ett antal ton grus över varvsplanen. 

 Under slutet av året fick vi äntligen till ett avtal med Heleneborgs BK om att kunna 

använda deras spolplatta för bottentvätt av båtar från Reimers BS. 

 

Ekonomi   

Året slutade med ett överskott om 5 179 kronor. Detaljerat bokslut och revisionsrapport 

redovisas vid årsmötet.  

 

Förslag till resultatdisposition  

Sällskapets ingående egna kapital 2014 var 132 370 kronor. Styrelsen föreslår att årets resultat 

balanseras i ny räkning, varefter sällskapets utgående egna kapital kommer att uppgå till 

137 549 kronor. 

  

Tack! 

Styrelsen riktar ett varmt tack till de medlemmar som solidariskt och under gemytliga former 

ställt upp vid gemensamma arbeten. 

 

 

Stockholm den 9 mars 2015 

 

Styrelsen för Reimers Båtsällskap 

 

 

 

 

 

Claes Ridderström       Lars-Gunnar Axelsson  Sten-Åke Hallén 

 

 

 

 

Ingemar Lindahl       Stefan Fredriksson  Magnus Hansson 

 

 

 

 


