
 

 

 

  

  

Protokoll 
SS SVEARNAS höstmöte 2022-11-15 

Tid: Kl 19,00 

Plats: Vilsta sporthotell 

 

 

 

 
 

§ 1 Mötets öppnades 

Ordförande Josephine Härdin öppnade mötet och hälsade de närvarande 

välkomna. 

 

Parentation görs för Kristina Larsson och Håkan Alm.  

  

§ 2 Godkännande av kallelse 

 Dagordningen godkändes. 

 

§ 3 Val av ordförande och sekreterare 

 Josephine Härdin och Jenny Rundin Soulas 

 

§ 4 Val av justeringsmän och rösträknare 
 Björn Johansson och Anderas Birgersson. 

  

§ 5 Föregående mötesprotokoll uppläses 

Godkändes och lades till handlingarna. 

 

§ 6 Rapport verksamhetsansvariga 

 

 Rapport varvschefen  
Fredrik Birgersson berättar att alla utom en båt är uppe nu och att 80% av slipen 

är fullbelagd. Han lyfter också att man står inför en del utmaningar framöver då 

bland annat traktorn börjar bli till åren.  

Kommunen har vart och dykt vid rampen och den så kallade knölen är inte en 

sprucken betongplatta utan trä som förhoppningsvis förenklar en reparation och 

även vår förhoppning om att kunna förlänga rampen. Kunde rampen förlängas 

skulle man möjliggöra många av de upptagningar som vart problematiska på 

grund av vattennivån de senaste åren.  

Man hade ett bra deltagande på varvsdagen och fick mycket ordnat på slipen.  

Det finns ett önskemål om att alla medlemmar ska märka sina vagnar med namn 

och telefonnummer. Man får gärna märka upp sin mast också då vissa 

ställningar är privat bekostade.  

Vi ska försöka få pengar av kommunen för att lägga om bryggan likt EMBK 

gjort.  

Medlemmar på mötet har lagt märke till att grinden har vart öppen i mörkret 

flera gången sista tiden trotts att det har vart till synes tomt på varvet. Vi 

behöver alla tänka på att låsa efter oss då vi inte vill ha obehöriga på slipen. 

 

  



 

 

Rapport intendenten 

Tommy Rundin berättar att Bubben är stängd för säsongen. Ett problem man 

tampas med där det fortsatt låga deltagande på höststädningen, där behöver man 

göra nått för att möjliggöra att stänga ner Bubben ordentligt så att inte saker blir 

förstörda. Alternativen blir att se över antal deltagare per städdag eller att ändra 

datum för höststädningen. I dagsläget blir det för tungt för de få som dyker upp. 

Information om städdagen har gått ut på hemsidan och på facebook. Punkten 

kommer att lyftas igen på vårmötet.  

Vi har fått en sponsrad flishugg till Bubben för att kunna ta reda på allt som 

blåste ned i höstas. Vi kommer också kunna erbjuda medlemmar att åka ut och 

få hem ved för eget bruk i vår.  

Tommy avslutar med att berätta att det skett flera eskaderseglingar till Bubben 

under året och att de återkopplat med bra feedback. Även arrangörerna och 

deltagarna i SM som hölls var mycket nöjda. 

 

 Rapport tävlingsledaren  

Anders Sundström kan meddela att det har tävlats mycket både lokalt, i SM och 

EM. Klubben har arrangerat Sundbyholm 2 star vilket resulterade i en 

hemmaseger på första och andra plats. Alex Janssons minne genomfördes 

tillsammans med TSS och kräftracet. Onsdagsseglingarna har haft lite färre 

deltagare än tidigare. 

 

 Rapport miljö 

Anders fortsätter berätta att det gjordes en ny mätning av båtbottnar i höstas på 

totalt 12 båtar från Svearna. Just nu är det ungefär 50 båtar som behöver saneras. 

Man kommer att arrangera en uppstartsträff för sanering där man visar och hur 

man kan sanera och besikta. Saltsjön Mälarens båtförbund har drivit frågan om 

ansvar kring sanering till rätten och få rätt i att båtklubben inte äger båtar, 

båtägare äger och ansvarar för sin egen båt.  

 

Rapport ungdomsverksamheten 

Karl Hammarqvist informerar om verksamheten i Mälby. De startade redan i 

mars och seglar fortfarande nu i november. De kommer att köra en 

adventssegling där fler är välkomna att delta men det kräver sina kläder.  

Man har haft träningar på måndagar tillsammans med TSS. Ca 15 barn i olika 

åldrar är med. Två seglarläger genomfördes i somras. Ett på Lövskär och ett 

dagläger i Mälby som drog ca 20 barn per tillfälle. 

Man arrangerade SM och rustade upp vid Mälby inför det. Det blev fint och 

flera hjälpte till.  

På tisdagar är det tjejsegling i C55 båtarna.  

Karl öppnar upp för att alla är välkomna till Mälby. Han berättar också att man 

kan ordna exempelvis AW för företag där man kan segla en sväng eller segla till 

bubben och grilla korv.  

 

§ 8 Beslut om avgifter för 2023 

   

Patrik Wunderlich redovisar styrelsens förslag på budget. Fler medlemmar 

känner att varvsavgiften ligger väldigt lågt mot andra klubbar. Många stödjer en 

höjning av den som styrelsen föreslagit. Fredrik Birgersson berättar att man vill 

införa en successiv höjning av varvsavgiften varje år för att börja samla pengar 

till framtida upptagningssystem utan att för den delen behöva chockhöja. 



 

 

Även rampen behöver fixas och arrendet kommer få förändringar.  

Som en del i att se över varvskostnaderna så kommer man också till nästa år att 

räkna varvsplatsen på en faktiska upptagna ytan för de som har ett båthus.  

Mötet föreslår att man höjer avgiften till 50 kr per kvm på varvet.  

Mötet önskar också en annan avgiftstrappa för sommarligare för framtiden. 

Även förslag om fler sponsorer föreslås på mötet. Josephine Härdin berättar att 

vi redan fått gratis elektriker, fått spons till flishuggen och har rabatter.   

Man föreslår också exempelvis konferenser på bubben mot spons. 

A) Arbetsplikt  

Oförändrad 

B) Medlemsavgift 

Ny avgift om 50:- per kvm på varvet. Mötet godkänner. 

 

§ 8 Nya medlemmar 

Följande personer är invalda som medlemmar i Svearna: 

 Niklas Ahlgren 

 Dylan Ahlgren 

 Kevin Ahlgren 

 Maria Ahlgren 

 Ludwig Andersson 

 Simon Asp 

 Josefin Eriksson Hurtsen 

 Stefan Hallin 

 Vega Kulin 

 Milla Kulin 

 Meile Leven 

Mikaela Leven 

Esko Mäkelä 

Inci Özyapar 

Ada Özyapar 

Ahmet Özyapar 

Ege Özyapar 

 

§ 9 Övriga frågor 

Lars-Göran Birgersson rapporterar från vägföreningen. Henrik Öhrn är deras 

nya ordförande. Målsättningen är att få mer asfalterad väg efter bron.  

Svearna betalar idag en stor andels avgift till vägföreningen. Motorbåtsklubben 

driver att en ny mätning ska göras. Enligt en ny lag ska man nu kunna göra egna 

andelstal utan en kostsam mätning från lantmäteriet. Idag ligger det ca 70 

bostäder i skeppartorp som betalar ca 600: - per fastighet.  

 

Tommy Rundin informerar om att hemsidan kommer att byta plats då idrott 

online tar bort tjänsten. Vi kommer istället att förflyttas till kansliet online. Det 

kan bli vissa störningar under en period vid förflyttningen.  

 



 

 

 

§ 10  Mötet avslutas 

 Josephine Härdin tackar alla som deltagit. Mötet bjuds på kaffe med dopp.  

 

 

Vid protokollet 

 

 

 

 

Jenny Rundin Soulas 

Sekreterare 

 

 

 

Justeras    Justeras 

 

 

 

 

 

Björn Johansson   Anderas Birgersson 


