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 Verksamhetsberättelse
Styrelsen för Kopparmora Båtklubb redovisar föreningens verksamhet för hela året 2021.

 1. Styrelse
Efter föreningsstämman 2021-04-25 har föreningen haft följande sammansättning av styrelse och
funktionärer.

Ordinarie styrelseledamöter Mandattid
Camilla From, ordförande 2021-2023
Fredrik Norén, sekreterare 2021-2023
Cecilia Rosenqvist, kassör 2020-2022
Tessan Falk, ledamot 2021-2023
Christian Grönros, tf. ledamot 2021-2022

Styrelsesuppleanter
Charlie Forsberg 2021
Hans Johansson 2021

Ordinarie revisorer
Mikael Hällström 2021
Gunnar Hansson 2021

Revisorssuppleant
Christer Lindå 2021

Valberedning
Håkan Gertow 2021
Ulf Jansson 2021
Steven Small 2021

 2. Ansvarsområden
Följande ansvarsområden har fördelats mellan styrelse och styrelsesuppleanter.

Camilla From
Ordförande, huvudansvarig för styrelsens arbete, samt fördelning av båtplats vid bryggor,
vaktlistor, sjö/torrsättning, hemsidan och kommunikation till medlemmar.

Fredrik Norén
Sekreterare, vice ordförande, protokoll, kontakter med Saltsjön-Mälarens Båtförbund,
Värmdö kommun, Svenska Sjö m fl.

Cecilia Rosenqvist
Kassör, bokföring, ekonomiska rapporter och underlag, fakturering och betalningar,
medlemsregister och debiteringar. Båt- och brygguppgifter i samråd med ordföranden.

Tessan Falk
Ansvarig för vaktstugor, avfallsstation med sortering och omhändertagande.

Christian Grönros
Tf. hamnkapten, ansvarig för hamnen tillsammans med hamnkommittén.



 3. Sammanträden
Styrelsen har fram till årsmötet haft 11 protokollförda sammanträden för verksamhetsåret 2021.

 4. Firmateckning
Kopparmora Båtklubbs firma tecknas av styrelsen i sin helhet eller av ordförande Camilla From,
kassör Cecilia Rosenqvist, vice ordförande Fredrik Norén, två i förening.

 5. Medlemstal
31 december 2021 hade båtklubben 234 medlemmar, varav 6 hedersmedlemmar. 24 medlemmar
har båt på Hinsavikens brygga. Alla medlemmar har dock inte båt. Totalt har 167 bryggplatser
förmedlats 2021. Siffran inkluderar insats-medlemmar, hyresgäster och jolleplatser. Av 167
bryggplatser är 42 uthyrda mot dubbel avgift.

 6. Avgifter under 2021

6.1 Avgifter

Insats i båtklubben 3 500:-
Medlemsavgift 500:-
Hedersmedlem 0:-
Jolleplats vid jollebryggan 400:-
Boj 2 100:-
Rampavgift 1 000:-
Hinsamedlem 500:-
Hinsatillägg Boj 200:-
Hinsatillägg Bom 250:-
Kanotavgift 200:-
Mastförvaring 200:-
Avgift utebliven vakt (familjevakt dubbelt) 1000:-
Avgift utebliven arbetsplikt 250:-
Sjösättning/Torrsättning 1 000:-

Vinterplats för hyresgäster Längd x Bredd x 52
dock lägst 1000:-

Vinterplats special 2 000:-
Vinterplats i sjön 1 000:-
Depositionsavgift för nyckel
(medlem/hyresgäst) 200:-

Dekal Kopparmora Båtklubb 25:-
Vimpel Kopparmora Båtklubb 100:-



6.2 Båtplatsavgift

Bombredd Båtplatsavgift Bombredd Båtplatsavgift
2,20 700:- 3,40 2 500:-
2,40 1 000:- 3,50 2 650:-
2,50 1 150:- 3,60 2 800:-
2,60 1 300:- 3,70 2 950:-
2,70 1 450:- 3,80 3 100:-
2,80 1 600:- 3,90 3 250:-
2,90 1 750:- 4,00 3 400:-
3,00 1 900:- 4,10 3 550:-
3,10 2 050:- 4,20 3 700:-
3,20 2 200:- 4,30 3 850:-
3,30 2 350:-

 7. Sjö- och torrsättning
Sjö- och torrsättning under 2021 i båtklubbens regi, genomfördes för sjätte året med vår Sublift.

Sjösättningen utfördes under 8 tillfällen och torrsättningen vid 8 tillfällen. Cirka 65 båtar sjösattes
på våren och 67 båtar torrsattes under hösten. Bokningen för detta gjordes via hemsidan.

 8. Vakthållning
Att gå vakt är viktigt, det säger polisen och det säger de båtklubbar som har vakt. Genom vår
närvaro som nattvakt kan vi förhindra och göra det ”ointressant” för ”tjuven” att besöka just vår
hamn. Enligt försäkringsbolagen ökar stölder och skadegörelse för varje år.

Under säsongen har vi genomfört 326 vaktpass, vilka har fördelat sig på 157 familjevakter och 6
enskilda vakter. 3 st har under säsongen missat sin vakt, så vi har en hög närvaro. Alla som har
skrivit i loggboken beskriv mestadels en lugn natt . Några har fått ösa ur båtar fulla med vatten
efter regn. Som medlem är du själv skyldig att hålla reda på vilken natt du ska gå vakt.

 9. Stölder och skadegörelse
Inbrott i båtar på båtklubbarna på Värmdö och i övriga landet fortsätter att vara ett stort problem.
Den minskning av stölder som sågs under föregående år har vänts till en ökning, men för
Kopparmora båtklubbs del har 2022 varit ett år fritt från stöld- och skadegörelser såvitt styrelsen
vet.

För att försvåra och göra det mindre intressant för tjuven är det fortsatt viktigt att vår gamla
vägbom är låst under natten, att belysning på lada och varvsplan fungerar, att båtarna innehåller
så lite stöldbegärligt som möjligt, att nattvakten är observant och patrullerar området och att du
som medlem är vaksam om okända vistas i området dag- eller kvällstid.

Tyvärr har vi noterat att ett antal båtar i dåligt skick har dumpas på vår klubb mer eller mindre.
Detta riskerar att bli ett problem, därför kräver vi alltid att båtar måste märkas. Styrelsen försöker
lokalisera ägaren till dessa båtar, hittas ingen görs en polisanmälan.

 



 10. Städdag
Vid städdagen 30 maj deltog ca 35 personer. Det klipptes gräs, flyttade vaggor, röjdes sly och
skräp. Deltagandet vid städdagen är numera inte obligatoriskt för den som har legat på varvsplan
under vintern. Deltagande vid städdagen räknas som en arbetsdag. Dagen avslutades
traditionsmässigt med uppskattad korvgrillning under corona-anpassade former.

 11. Kappseglingar
Två tävlingar genomfördes under säsongen 2021, de traditionella - Älgö Runt och Vindö Runt.
Arrangemanget uppskattades som vanligt av deltagarna.

 12. Ungdomssegling verksamhet
Under 2021 har det inte varit någon ungdomsverksamhet tyvärr. Vi hoppas de kan plockas upp i
framtiden.

 13. Miljö
Under våren fick de medlemmar som ej mätt sin båt för TBT föroreningar en ny chans då
mätförättare utbildades och vi fick tillgång att låna XRF-mätutrustning av Svenska Båtunionen
under en veckas tid. Information gick ut via webben och mail, anmälan skedde direkt till
mätförättaren, och ett tjugotal båtar båtar mättes vid provtillfället. Vi följer fortfarande upp båtar
med tveksam bottenfärg.

Värmdö kommun fortsätter jaga tenn i vattnet, på marken och på båtarna hos båtklubbarna runt
kommunen, allt granskas av miljöförvaltningen. Vi har även detta år analyserat vårt utgående
vatten från spolplattan och skickat in testresultatet till kommunen.

Torven i filteranläggningen har bytts och nivåvakten har reparerats. Spolplattan som nu har varit i
drift 7 säsonger fungerar utmärkt, årets provtagning håller sig inom kommunens tillåtna
riktvärden.

I övrigt har kontakterna med kommunens miljöförvaltning fungerat bra och kommunen har
berömt klubben för sitt miljöarbete.

 14. Hemsidan
Båtklubbens hemsida: kopparmorabatklubb.com

Vår hemsida är vår huvudkanal för information till våra medlemmar. Här finns klubbens stadgar
och allmänna bestämmelser att läsa, samt information om vakthållning, priser på båtplats och
blanketter, tex. ansökan om båtplats som hyresgäst.

Medlemmar kan även boka sin vakt samt anmäla sig för arbetsplikt, vilket underlättar och
förenklar för medlemmarna såväl som för båtklubbens administratörer.

Senaste året har vi flyttat hemsidan till en ny host är både billigare och bättre. Arbete med att
förbättra sidan fortgår. Vi vill göra den lättare att navigera, med bättre formulär som underlättar
den administrativa delen vid ändringar av medlemsavgifter.

 

https://www.kopparmorabatklubb.com/


 15. Utförda arbeten
Under våra arbetsdagar i hamnen utförs sedvanliga jobb för underhåll av bryggor och varvsplan.
Dessa arbeten har genomförts som arbetsplikt av båtklubbens medlemmar vid ett antal
arbetsdagar/kvällar. Dessutom har enskilda medlemmar och styrelse utfört en hel del arbeten i
hamnområdet.

De belysningsarbeten som påbörjades i fjol är klara. Stora stolpen på hamnplan och
anslagstavlan på vaktstugan har fått nya armaturer, samt loftbryggan på ladan.

Vass och sly har röjts runt hamnplan och i diken för att begränsa växtligheten, vilket även ger ett
trevligare intryck. “Göteplatsen” bakom verktygscontainern har fått ett nytt bärlager, detta för att
ge ett stabilare underlag för de båtar som förvaras på trailer i klubben. Ytan bakom mastskjulet
har också fått ett nytt bärlager med hjälp av fiberduk, fyllnadsmassor och grus för att ge plats åt
jollar och småbåtar. Dock får inte tyngre båtar att förvaras på området då marken ej håller för
detta.

En solenoid gick sönder på Subliften i samband höstens upptagning, denna byttes innan
sjösättning till våren. Subliften har även fått nya slingband och fullständig hydraulservice har
genomförts och en del hydraulslangar har bytts ut.

Vår station (containern) för verktyg och reservdelar har städats och inventerats och ger ett bra
komplement till klubben vilket underlättar arbetet i hamnen. En kompressor har köpts in för att
kunna pumpa däck på sublift samt blåsa ur vattenledningssystem på hösten.

Ny miljöcontainer (orange låda) har ställts upp vid vaktstugan och innehåller material för att kunna
begränsa spridning av exempelvis läckage av olja i vattnet från båt. Absorbent samt
skyddsutrustning finns och nyckel till hänglås förvaras på anslagstavla inne i vaktstuga.

Vaktstugan, pumprummet och toaletten har fått nya värmeelement.

Vår automatiska bom har vari i bruk under 3 år nu och detta verkar fungera bra. Denna öppnas
med nyckel och stänger själv efter ca 1 minut.

Stor inventering av material samt båtar/jollar har skett under året. Mycket som är omärkt har
hittats, och efterlysning av ägare har gjorts. En kampanj om att medlemmar MÅSTE märka upp
sina ägodelar har även gått ut via våra kanaler.

Kallelse till arbetsdagar/kvällar har skett genom mailutskick till samtliga medlemmar och anmälan
har gjorts på hemsidan. Deltagarantalet har varit begränsat pga corona.

 16. Framtida planer
Vi planerar mer markberedning, reparation av jollebryggan och allmän översyn av alla bryggor,
samt bryggan efter berget. Även byte av skavskydd på besöksbryggan utföras under våren.

För att hålla bättre koll på service av vår fina miljöanläggning (spolplattan och filteranläggningen)
och Sublift införs loggbok. Vi kommer även att se över ladan för att skapa en bättre ordning.

Styrelsen planerar att ordna fler aktiviteter i hamnen för medlemmar och fortsätta traditionen
med mat till funktionärer vid sjö/torrsättning.

Vi tittar även närmare på möjligheterna att förverkliga ett klubbhus, och kanske förlänga bryggan
längs berget vid mastkranen.

 



 17. Ekonomi (ansvarig Cilla Rosenqvist)

Resultatet av båtklubbens verksamhet och den ekonomiska ställningen framgår av
nedanstående resultat- och balansräkning.

Resultaträkning 2021-01-01 — 2021-12-31

Budget Budget
2021 2021 2022

INTÄKTER
Medlemsavgifter 114 000,00 115 000 115 000
Extra bryggplatsavg 83 680,00 76 000 80 000
Båtplatsavgifter 325 857,00 325 000 325 000
Båtupplägg/Sjösättning 130 845,80 140 000 140 000
Rampavgifter 8 000,00 7 500 7 500
Försäljning vimplar dekaler 0 1 000 1 000
Försäljning nycklar 10 400,00 4 000 5 000
Vinter-/sommarplats på land 30 707,00 35 000 35 000
Vaktavgift 4 000,00 0 0
Övrigt 3 007,28 0 0

SUMMA 710 497,08 703 500 708 500

KOSTNADER
Arrende 9 000,00 4 500 10 000
El, vatten 44 671,38 42 000 50 000
Underhåll och reparation hamn 89 064,53 170 000 200 000
Spolplatta med reningsanläggning 6 728,88 2 000 10 000
Renhållning och städning 9 712,00 10 000 15 000
BajaMaja 1 875,00 5 000 3 000
Sublift 38 209,68 8 000 10 000
Ungdomsverksamhet 0,00 0 0
Reg.avgift båtvagn 65,00 500 100
Kontorsmaterial o porto 4 364,00 5 000 8 000
Nyckeltillverkning 7 075,00 5 000 10 000
Miljörelaterade kostnader 13 804,00 25 000 25 000
Medlemsinformation 0,00 2 000 2 000
Säkerhet 5 558,00 7 000 7 000
Försäkringar 13 743,00 15 000 14 000
Övriga kostnader 40,0 4 000 4 000
Bankkostnader o Postbox 3 771,00 7 000 2 000
Föreningsavgift SMBF 23 226,00 25 000 25 000
Skärgårdsstiftelsen 700,00 700 1 000
Årsmöteskostnader 4 363,00 10 000 10 000
Styrelsekostnader 564,55 30 000 30 000
Funktionärsmat mm 4 244,85 0 5 000
Avskrivning 285 422,00 271 000 290 000
Räntekostnader 23 226,00 26 000 25 000

SUMMA 687 139,39 677 000 756 100
Årets resultat 119 444,31 24 500 -47 600



Balansräkning 2021-12-31
TILLGÅNGAR
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Swedbank 694 266,84
Likviditetsfond MEGA 400 000,00
Fordr medlems- o båtplatsavgift 35 038,00
Övriga kortfristiga fordringar 3 810,00

S:a omsättningstillgångar 1 133 114,84

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Brygganläggning L3 600 000,00
Avskrivning brygganläggning -2 099 412,00
Sublift 1 425 000,00
Sublift-ramp 300 000,00
Spolplatta 320 000,00
Elinstallationer 40 000,00
Bommar 173 807,00
Maskiner 13 348,00

S:a anläggningstillgångar 772 743,00

Summa Tillgångar 1 905 857,84

SKULDER OCH EGET KAPITAL
KORTFRISTIGA SKULDER
Leverantörsskulder 26 830,91
Övr kortfr skuld 19 800,00

LÅNGFRISTIGA SKULDER
Lån Sublift, ramp & spolplatta 360 000,00

S:a korta o långa skulder 406 630,91

EGET KAPITAL
Inbetalda insatser 483 200,00
Balanserat resultat 896 582,62
Redovisat resultat 119 444,31

S:a Eget kapital 1 499 266,93

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 1 905 857,84

 



 18. Slutord från ordförande
2021 passerade i flygande fart. Även om det var trist med pandemi så tror jag möjligheterna vi har
till båt och hav gjorde de betydligt lättare. Styrelsen har under året diskuterat fler sammankomster
och medlemsaktiviteter, och nu när det öppnat upp igen så hoppas vi att det ska bli möjligt.

Styrelsens arbete har underlättats med Google Workspace (som vi fått gratis) som verktyg för
administration och samarbete. Vi har även undersökt om vi ska byta ut BAS eftersom det är
krångligt och ålderstiget till ett externt system, men Båtunionen jobbar på en ny version som
kommer till sommaren, så vi håller tummarna för den.

Som många sett och uppskattat jobbas det på att förbättra hamnområdet, med nya bärlager, men
även styra upp ordningen på hamnplanen lite mer.

En inventering har gjorts i bland annat masthuset och av jollar/mindre båtar som upplevts som
övergivna och icke märkta. En polisanmälan upprättades kring de båtar som vi inte hittat ägare
på, och enligt gällande lagstiftning tillfaller de klubben som “hittegods” om ej rättmätige ägaren
gör sig tillkänna inom 6 månader från anmälan.

Styrelsen har ej bestämt vad som senare sker med dessa objekt, förslag mottages tacksamt. Med
detta till grund har styrelsen föreslagit en avgift för att ställa upp mindre båtar på hamnplanen
under sommaren för att möjligt kunna få bättre kontroll.

Vi i styrelsen funderar även runt framtiden och vad som kan förbättras, vi uppskattar förslagen
från medlemmar... Bland annat tittar vi på att kunna styra bommen med en app, kanske kunna
underlätta vaktnätter, samt möjligheterna att förlänga mastkransbryggan vid berget och bygga ett
klubbhus.

Ser fram emot en fantastisk sommar 2022!!

Kopparmora i mars 2022

Camilla From Fredrik Norén Cecilia Rosenqvist
Ordförande Sekreterare Kassör

Christian Grönros Therese Falk
Ledamot Ledamot


