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Plats: Tullhuset, Dalarö 
Närvarande:  30 röstberättigade medlemmar enl. bifogad närvaro- lista, samt en fullmakt. 
   
  
    

  
Mötets öppnande 
DBK´s ordförande Ulf Börjesson öppnade mötet kl. 18.30 och hälsade de närvarande 
välkomna till dagens höstmöte.  
 

Fråga om extrastämman stadgeenliga utlysning 
 
Tid för höstmötet och samtliga handlingar hade publicerats på hemsidan, skriftlig kallelse i 
form av e-post och annonsering i Mitt i Haninge. Således hade det skett i stadgeenlig ordning, 
varför mötet fastslog att extrastämman blivit stadgeenligt utlyst. 
 

Val av ordförande 
 
 Bo Tyrefors utsågs som mötets ordförande. 
 

Val av sekreterare 
 
Sittande sekreterare Kristin Unander utsågs till mötets sekreterare. 
 

Val av två justerare av protokollet 
 
Lars Palmgren och Hans Forsén utsågs till justerare, tillika rösträknare. 
 

Fastställande av dagordning 
 
Mötet beslöt att fastställa den av styrelsen föreslagna dagordningen.  
 
 
Förslag till budget för 2017.  
Delades ut i pappersform på mötet. 
Richard Nordgård (kassör) redovisade det ekonomiska läget t.o.m. Oktober, och att det 
kvarstår två månader. 
Nya brygga fyra är betald. Vi har gjort oss av med den gamla utan kostnad. 
Se hemsidan: Inga planer på att öka medlems-avgifter. 
Utanför vaktstugan i Vadviken ska ett trä däck byggas.. 
Gästhamnkiosken i Askfatet kommer byggas om. 
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DBK kvarstår som medlemmar i SSF eftersom medlemsavgiften är billigare än att ha 
försäkring någon annanstans.  

 
Prisberäkning av båtplatsbredd. 
 
Askfatet: Piren: 950:-. Kanalen: 650:-. Alla andra bryggor även Vadviken: 665:- 
 
Stämman ombads fatta beslut i enlighet med styrelsens förslag. 
Beslut: Enhälligt JA.  
 
 
Vakt. 
 
Styrelsen vill ha mandat att till Årsmötet -17 utreda underlag för beslut om skärpning av 
straff-avgift vid utebliven vakt, samt medlemmarnas ökade ansvars åtagande. 

- Tydligare information till nya medlemmar. 
- Tydligare regelsystem. 
- Tydligare vaktrutiner. 
- Att höja straff-avgift till 4500:- vid utebliven vakt. 
- Att nya medlemmar ingår ett avtal för att medlemskap skall gälla. 

 
Beslut: Styrelsen ges enhälligt mandat att utreda regelsystemet och komma med 
underlag för beslut till årsmötet. 
 
El-regler. 
 
Förslag: Om land-el används mer än 24 tim skall mätare kopplas på. Utan mätare debiteras en 
schablon 25-50kr / dygn. 
Mandat ges bryggvärd att dra ur sladd vid överträdelse. 
Information inför säsong kommer ges , att aktiv bryggvärd väljs och utses på Årsmötet. 
 
Beslut: Enhälligt bifall till förslaget. 
 
 
Gästhamns-avtal för 2017. 
 
Styrelsen meddelar att LO Landin fortsätter driva gästhamnsverksamheten. 
DBK kasserar in 25% på bruttoinkomsten exl. Moms. 
Som garanti kommer DBK få lägst 90.000:- . El och vatten kostnader betalas av DBK. 
Ingår gör städning, sophämtning samt städning av vakt-klubb-lokal. 
Löner inkl. skatt och avgifter. 
Kassasystemet redovisar till skatteverket. 
Detta betyder att klubben inte behöver göra något. Avtalet är bra på så vis att vi vet vad vi får 
in. 
 
Gästhamnen hade 1823 gäster under 2016. Som betalade 288:- i snitt /gäst. 
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Då årsmötet bestämmer pris-sättnings-system, föreslås att man tar ut en max-taxa, för att göra 
systemet mer flexibelt. 
 
Alla andra entreprenörer i Askfatet tycker att det är bra att LO Landin fortsätter 
verksamheten. 
 
Det föreligger ett avtal mellan LO Landin och styrelsen. 
 
Beslut: Stämman tillstyrkte enhälligt informationen om avtalet.  
 
 
 
 
Avgifter för sjö-torr-sättning. 
 
Kranbils-förarna vill ha betalt för OB arbetstid. Det innebär höjda avgifter till hösten 2017. 
Förslag 1) Årsmötet kan ändra stadgarna för att få ett mer fluktuerande pris, för att underlätta 
beslut om pris på Årsmötet. 
Förslag 2) Låta styrelsen få mandat att ha uppdraget att bestämma avgift för torrsättning 
2017. 
 
Beslut: Stämman instämde enhälligt att förslagen ska behandlas på Årsmötet. 
 
 
Övr. frågor. 
 
Ang. att det varit svårt för många båtar att tas upp i kanalen, har förslag om muddring 
uppstått. 
Av olika skäl så är muddring inte aktuellt. 
Styrelsen kommer gå igenom förslag på förbättringar: loda faktiska farbara delar i kanalen, 
samt gå igenom idébanken. 
 
Gensvaret att utöka antalet klubbträffar har varit positivt. 
1/2 presenterar sig Seapilot. 
22/2 blir det uppföljning av säkerhet och hjärt-startare. 
 
Fest planeras då DBK firar 70-års-jubileum. Ansökan om att DBK ska vara fanbärare på 
Nationaldagen är gjord. 
 
Miljönämnden är nöjd med DBK´s miljöplan. 
 
Latrinbåten har ej givits tillstånd att tömma, på kommunens station. 
 
Boatwasher har inte kunnat få lämplig bryggplats i DBK´s regi. 
 
Mastkrans-kajen är förstärkt. 
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Byte av bryggor kommer ske över tid. 
 
DBK har utsetts som säker hamn av försäkringsbolaget IF. 
 
Förslag att medlemmar som avser att besöka båtmässan går samma kväll? 
 
 
Avslut 
Mötesmedlemmarna tackade styrelsen både muntligt och med applåder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Ordförande 

  
 
 
--------------------------------------------- 
Bo Tyrefors 
 
 
 
 
Vid protokollet  Justeras 
   
   
   
Kristin Unander  Lars Palmgren 
 
 
  
     ----------------------------------- ----------------               
 Hans Forsén 
 
Protokollet uppvisat datum: 
 
 
 
------------------------------------------------- 
Ulf Börjesson 
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Fullmakt: Kerstin Green ger sin make Bo Green fullmakt att föra hennes talan på höstmötet. 
 
Deltagarlista: 
 
Lars Palmgren 
Kristin Unander 
Jens Sjödin 
Richard Nordgård 
Jan Lundberg 
Jonas Maijgren 
Danny Olsson 
Ulf Börjesson 
Gunnar Sandelin 
Kjell Altstadt 
Hans Forsén 
Per Jelder 
Thomas Sandelin 
Anitha Hävrén-Börjesson 
Göran Rude 
Bo Green 
Bengt Jonasson 
Bo Bjernudd 
Kristofer Ruminski 
Staffan Engblom 
Jarl Rosell 
Frisk 
LO Landin 
Bo Tyrefors 
Sören Ejby 
Lennart Åsell 
Roland Palm 
LP Bjernudd 
Tony Dahlbom 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


