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OXELÖSUNDS MOTORBÅTSKLUBB 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

Omfattande verksamhetsåret 2021/2022 

 
STYRELSENS SAMMANSÄTTNING 
 

Ordinarie ledamöter: 

Ordförande Jan Costelius  

Sekreterare Ann-Kristin Berg 

V sekreterare (sjöbodsansv) Eje Augustsson 

Kassör Mauritz Högberg 

V kassör Jan Lauritzen 

V ordförande (material) Jan Norberg 

Klubbmästare (hallbytesansvarig) Daniel Karlsson 

Suppleant: Göran Johansson 

Suppleant: Håkan Bark  

 
Adjungerande till styrelsearbetet under verksamhetsåret har varit IT/registeransvarig Hans Lundqvist, 

miljöombud Jan Karlsson, hamnkapten Lars Bergquist, vice hamnkapten Håkan Nyberg samt redaktör 

Marianne Levander.  

 
STYRELSENS ARBETE 
 
Under verksamhetsåret 2021 - 2022 har styrelsens arbete inriktats på de sedvanliga administrativa 

verksamheterna. 15 ordinarie styrelsemöten har hållits under året. Detta inkluderar ett 

konstituerande möte som hölls efter årsmötet. I tillägg till styrelsemötena har ett årsmöte och ett 

medlemsmöte hållits. Samtliga möten är protokollförda.  

 

KLUBBSAMMANSÄTTNING 

 
MEDLEMMAR 
Den 31 aug hade klubben 540 (524) medlemmar, varav 83 familjemedlemmar och 32 passiva 

medlemmar. Vi har fått 25 nya medlemmar och 11 utträden inkl. avlidna.  

 

MEDLEMSMÖTEN 
Årsmötet genomfördes den 28 oktober kl. 19:00 då ca 60 medlemmar deltog. Mötet hölls i 

Brevikskolans gymnastiksal på grund av Corona-pandemin. 

Vårmötet hölls den 28 april då restriktionerna släppt och ca 45 medlemmar deltog på mötet i 

klubbhuset. 
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ÖVRIGA FÖRTROENDEVALDA 
 

Revision   
Revisorer:  Thomas Ålund 
  Martin Sombeck 
Revisorssuppleanter:  Stefan Nilsson 
  Gudrun Söberg 
IT-/registeransvarig  Hans Lundqvist 
Hamn    
Hamnkapten:  Lars Bergquist 
V Hamnkapten:  Håkan Nyberg 
Bryggförmän: A Lars Johansson 
 B Mats-Åke Snäck 
 C L-O Granqvist 
 D Johan Falk 
 E Ivar Fallström 
 F Jan Åkerlund 
 Pir Martin Olofsson 
Varvsförmän:  Dan Hedblom 
  Richard Igelström 
  Alvaro Veliz 
Slipförmän:  Håkan Bark 
  John Olov Carlsson 
  Lars Johansson 
  Tommy Johansson 
  Pontus Kjellberg 
  Björn Lundström 
  Håkan Nordström 
  Calle Pollmeier 
Aktiviteter   
Klubbmästare:  Daniel Karlsson 
Klubbhusvärdar:  Klas Lundberg 
  Eva Lundqvist 
  Karin Påhlsson 
Försäkringar:  Rolf Zetterström 
Redaktör  Marianne Levander 
Miljösamordnare:  Jan Karlsson 
Elarbeten:  Fredrik Jansson 
Valberedning:  Pontus Kjellberg(sammankallande) 
  Calle Pollmeier 
  Nils Neubert 
SKBF styrelserepresentant:  Jan Karlsson 
Besiktningsman:  Leif Berg 
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ORDFÖRANDE  
Pandemin påverkade starkt vår verksamhet under vinterhalvåret. Dock så kunde det under våren 

hållas tre träffar för daglediga. Träffarna blev mycket uppskattade och temat för träffarna var 

OMBK:s historia. En utställning inför det stundande 100 års jubiléet förbereddes under ledning av 

Leif Berg och Marianne Levander. Den 28 april kunde äntligen ett medlemsmöte / Vårmöte hållas i 

klubbhuset.  Välbesökt även detta. Kanske att man kunde ana en viss försiktighet pga. den 

avklingande pandemin men vi var tillbaka i klubbhuset. 

 
Mitt första verksamhetsår som ordförande har varit både lärorikt och intressant. Har känt att stödet 
funnits hos Er alla medlemmar. Inför kommande verksamhets år ska vi fortsätta att både förvalta och 
utveckla det som skapats under de gångna 100 åren. 
 

100-ÅRSJUBILEUM 
I augusti uppmärksammade vi att klubben bildades för 100 år sedan med Öppet Hus 4 gånger samt 
en uppskattad fest, lördagen den 27 augusti med 100 klubbmedlemmar och gäster. Hans Johansson, 
Svenska Båtunionen, SBU, och Roger Ekdahl, Sörmlandskustens Båtförbund, SKBF, var inbjudna att 
delta i festligheterna. Hans Johansson höll tal och nämnde att han kommer att föreslå klubben som 
årets båtklubb. Roger Ekdahl överräckte en gåva från SKBF, 5 000 kr har satts in till 
Sjöräddningssällskapet i OMBK:s namn. Vi fick även en gåva av Oxelösunds Segelsällskap som 
överlämnades av Burt Adolfson. 
Festkommittén med vår klubbmästare Daniel Karlsson i spetsen hade ordnat en fantastisk fest med 
middag, underhållning och dans avslutningsvis. Tack alla inblandade! 
 
Öppet Husaktiviteterna fortsatte därefter i september, och vi kommer att fortsätta med firandet hela 
hösten och vintern med film och bildvisning i klubbhuset. 
 

 

Jan Costelius 

 

Lasse Lindberg underhåller deltagarna med upptåg och sång  Jubileumsbakelse serverades till kaffet 
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EKONOMI 
 
Ekonomisk rapport för 31 aug 2022 
 

Årets redovisning avser räkenskapsåret 2021-09-01—2022-08-31  

 
Restvärde anläggningstillgångar är per 31 aug 2021 = 1 241 753 kr 

(pontoner, bommar, klubbhus, inventarier)  

Verkligt marknadsvärde idag är givetvis avsevärt högre. Restvärde uppkommer genom årliga 

avskrivningar på anskaffningsvärdena. Fr o m 2009 avskrivs anläggningar/inventarier direkt i 

bokföringen men redovisas i anläggningsregistret med anskaffningsvärde och avskrivningar.  

 
Periodisering Spolplatta =  20 574 kr 

 

Övriga fordringar =  10 800 kr 

 

Likvida tillgångar = uppgår till  2 739 270,72 kr 

(kassa, bank) 

Detta är tillgångar som kan omsättas omgående vid behov. De likvida tillgångarna skall användas till 

framtida kostnader och investeringar för och i anläggningstillgångar.  

 

Skulder uppgår till =  - 170 041 kr 

anställdas skatt och upplupna skulder 

 

Föreningens egna kapital per 31 aug 2022 blir då =  2 770 644,72 kr  

 

Årets resultat blev =  - 65 423,89 kr 

 

Budgeterat resultat =  + 117 433 kr 

 

Det negativa resultatet i jämförelse med budgeterat resultat beror på ökade och ej budgeterade 

kostnader. 

 
För övrigt hänvisas till Balans- och Resultatrapport som finns i lokalen i samband med årsmötet.  

 

För Oxelösunds Motorbåtsklubb  
 

 

Mauritz Högberg 

kassör 
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KLUBBMÄSTAREN 
 
Under verksamhetsåret har fika för daglediga äntligen kunnat starta igen. Mötena har fokuserat på 

klubbens 100-årsfirande och bilder har visats och namn på de som är med på bilderna har diskuterats 

fram och när hände det här, etc. I samband med 100-årsjubileumet har vi även haft Öppet Hus för 

allmänheten och klubbmedlemmar på dagtid vid 6 tillfällen, i början hade vi värmen och EM i friidrott 

emot oss, men därefter droppade det in besökare, totalt besöktes visningen av ca 80 personer. 

Klubbens historia och bildspel fanns till försäljning. 

Klubbhuset har varit uthyrt vid 34 tillfällen. Uteplatsen mot klubbhamnen har blivit uppfräschad, 

båda toaletterna har även bytts ut då tidens tand hade gjort sitt. 

30 april firade vi in våren tillsammans med Phontonerna som firade 40 år. Grillarna var tända och 
deltagarna njöt av skönsången. Ett 30-tal medlemmar var det som slöt upp. 
Lördagen den 27 augusti kl. 16:00 gick startskottet för firandet av klubbens 100 år. 100 personer 
deltog i festligheterna vid klubbhuset. Festen var mycket uppskattad. 
3 nr av Svallvågen samt 1 nr av Nyhetsbrev har distribuerats till alla medlemmar via hemsidan och 

fysiskt att hämta vid slipboden för de som inte har e-post.  

 

Manskören ”Phontonerna” 

Kören startade upp sina övningar i september 2021 med dirigent Ulf Nilsson och pianist Gunnar 

Carlén. Vårt enda framträdande under hösten 2021 var till Vitsippan den 12 dec. 

  

Servicehusen Björntorp och Sjötången ville inte ha något besök pga. smittorisk. Samma besked under 

våren 2022. 

Vi startade öva igen i mars 2022. Nu gällde det att få till ett bra program för vårt framträdande på 

Valborgsmässoafton då kören på dagen fyllde 40 år. (se bild) 

Kvar från starten är endast Åke Thunholm som gjorde ett uppehåll men är tillbaka igen. 

Det är roligt att sjunga. Vi behöver minska medelåldern och vädjar till er yngre att komma och sjunga 

med oss. Ta kontakt med Sture eller Ulf. 

Oxelösund 6 september 2022 

 

Sture Lööf 
Ordförande 
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HAMNEN/VARVET 

Administrativ verksamhet: 

• Under verksamhetsåret har 18 medlemmar tilldelats permanenta bryggplatser i klubben, 

samt 22 tilldelats som låneplatser.  

• Båtplatskön har dock, via under året tillkommande nya medlemmar i klubben, åter vuxit till 

nivån ca 60 (30 vill byta till större alternativt mindre plats.). Nivåer som vi under längre tid 

haft i våra köer. 

• 8 sjöbodar har i år (t.o.m. 31 augusti) tilldelats nya nyttjare. Innan överlåtelse har samtliga 

berörda bodar inspekterats och befunnits väl skötta invändigt/utvändigt. 

• 9 båthallar har fram till 31 augusti förmedlats till nya nyttjare. 

• Vakthållningen har i år fungerat mycket bra.  Endast ett fåtal missade pass (2 st), och byten av 

pass mellan medlemmar har också förekommit och fungerat bra.  
Dock drabbades klubben av en på dagtid utförd båtstöld, typ Daycruiser med större 

utombordare. Ägaren fick dock, efter att båten återfunnits tillbaka sin båt med motorn kvar, 

men annan utrustning demonterad.  

 

Praktisk verksamhet: 
• Bryggplatser: 

• I vårt mål att minska köer rörande tillgång på båtplatser för de vanligaste båtstorlekarna i 
klubben har vi börjat titta på hur vi kan utnyttja platserna mer optimalt, för att minska 
antalet köande i klubben. Vissa medlemmar har väl mycket till godo på platsbredd till sin båt. 
Andra ligger trångt till. Vissa köar för att byta till större alternativt mindre platser. 

• I våras bytte vi ut bommarna utmed pir-platserna, samtidigt som vi breddade de platserna 
något.  

• Arbetet fortsätter framöver med att se hur vi kan på ett bättre sätt utnyttja våra 
bryggresurser. 
 

• Reparation sjöbodar: 
Reparation av sjöbodar. Under hösten 2021 påbörjades panelbyte och målning av långsidor 
vilket färdigställdes under våren 2022. Under hösten 2022 genomfördes panelbyte och 
målning av baksidor mot hall 1. Renovering av anslagstavlan planeras till våren 2023 då också 
övriga arbetet fortsätter. 
 

• Pallställ för lagring av varvsmateriel: 
Montering av pallställ vid gaveln av hall 10 påbörjad, och färdigställning sker våren 2023. I 
detta kommer materiel, såsom traktorskopor, bryggkättingar och andra skrymmande saker 
förvaras, i stället för att ligga på backen lite här och var i vårt område.   
 
Sjösättningskranen. 

• Kranen har genomgått den årliga besiktningen, samt erforderlig översyn. Arbetet har gjorts 
av anlitad besiktningsman och kompetenta medlemmar i klubben. Stort tack till dom. 
Dessutom är två stycken nya upptagningsremmar inköpta för utbyte. 
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Städdagarna. 

• Städdagarna har nu efter ”avslutad” coronaepidemi återupptagits. Bra uppslutning på 
försommarens städdag.  
 

Övrigt: 

Den 12 maj inträffade ett haveri i samband med sjösättning av en segelbåt tillhörande en 
icke medlem i OMBK. Kranen tippade över vår brygga vid sjösättningskranen varvid 
omfattande skador uppstod på balkar och bryggvirket. Haveriet hindrade ej klubbens 
sjösättningar. En entreprenör reparerade och återställde bryggan med nytt bryggvirke. Hela 
kostnaden för reparationen betalades av motpartens försäkringsbolag. 
 

Så till sist vill vi avsluta med att tacka alla medlemmar som ställer upp med det engagemang som är 

grunden till att vi har den fina hamn vi har och en verksamhet som till största del fungerar väl.  

 

 

Lars Bergqvist Eje Augustsson Jan Norberg 

hamnkapten bodansvarig materialansvarig 
 
 

 
MILJÖ  
Verksamhetsberättelse Miljö 2022 
Från den 28:e april 2021 till 20 september 2022 har vi fyllt på med 115 m³ vatten, samtidigt har vi 

renat 141,7 m³.  

Anläggningen har fungerat bra under året. Prov kommer att skickas till ett ackrediterat laboratorium 
efter upptagningsperioden. Provsvar kommer att delges kommunens miljöinspektör. 

 

Jan Karlsson 

miljösamordnare 

Delar av festkommittén  
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SÖRMLANDSKUSTENS BÅTFÖRBUND, SKBF 
 
SKBF har haft 10 styrelsemöten både digitala och i lokal efter att restriktionerna släppts under året. 
Vi har deltagit i Båtriksdagen (digital riksdag) samt Förbundsmötet som SBU ordnat också digitalt.  
 
Årsmötet hölls den 31 mars i Vagnhärad då 18 personer deltog. Mauritz Högberg valdes in som 
kassör, övriga ledamöter är intakt. 
SKBF har bjudit in klubbar till SBU:s XRF-utbildningar. Kurserna är främst riktade till båtklubbar runt 
Mälaren då kommunerna kräver att alla båtbottnar är fria från giftiga kemikalier.  
 
BAS registersystem har uppgraderats till version 3 och minst en i varje klubb som använder sig av 
registret har varit tvungna att gå en digital kurs innan insläpp. Det har varit en del barnsjukdomar 
men förhoppningen är att systemet ska fungera till 100 % och till allas glädje inom kort då fler 
funktioner är tillagda och systemet ska vara mer användarvänligt. 
 

Jan Karlsson 

SKBF representant 
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