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Verksamhetsplan för 2019 för Margretelunds Båtsällskap

Sedan några år är det klart att Ulvsundavikens Varvsförening är arrendator och 
ansvarar för varvsplanen samt att MBS arrenderar de Y-bomsförsedda 
bryggplatserna med strandområdet mellan bryggorna. MBS är en av 
medlemsklubbarna i UVF och deltar då i dess arbete med varvsområdet. Vår 
verksamhet för kommande år kan då indelas i två delar. Styrelsen för 
Margretelunds båtsällskap föreslår följande för år 2019:

Uppläggningsområdet. 
Samarbetet med UVF fortsätter med planering, upprustning, städning, mm. Detta 
arbete sker huvudsakligen i UVF:s varvsgrupp, vilken består av varvscheferna i 
systerklubbarna. Alla beslut som gäller uppläggningsområdet; stadgar, 
ordningsregler, avgifter, mm fattas av UVF:s styrelse och årsmöte. Vi deltar i dessa
fora via våra representanter. MBS driver fortfarande tanken att våra medlemmar 
ska direktanslutas till UVF i enlighet med vår motion till UVF:s fullmäktige av 2017-
01-24. En ny motion lämnas 2019 till MBS årsmöte och vid bifall sänds denna till 
UVF:s årsmöte. 
Så länge UVF:s drivs i nuvarande form kommer MBS, till annat beslut fattas, låta 
UVF sköta faktureringen och planeringen av torrsättning, vinterförvaring samt 
sjösättning. Detta sker med vårt deltagande i UVF:s varvsgrupp och styrelse.

Hamnområdet.
Det är här som MBS har ensamt ansvar, naturligtvis inom arrendeavtalets ramar. 
Intäkterna utgörs av bryggavgifterna, vilka då ska täcka alla kostnaderna för t.ex. 
el, underhåll, investeringar, städning, mm. Den som på årsmötet utses till 
hamnchef har det exekutiva ansvaret för området och kan hos MBS:s styrelse 
äska medel för verksamhetens kostnader.

Under kommande år anser styrelsen att följande åtgärder bör vidtas inom 
hamnområdet:

1. Tillse att Idrottsfövaltningen gör det underhåll av bryggor och mark som de ska 
stå för.

2. Noggrant följa Idrottsförvaltningens planer med utbyte och renovering av 
båtklubbarnas bryggor för att se när och om det är MBS tur.

3. Gemensamma städdagar, gärna i samarbete med UVF, anordnas. 

4. Bryggsektionen äskar medel, via hamnchefen, i styrelsen för specifika 
hamnfrågor. Härvid ska särskilt miljö, underhåll och renovering framhållas.

5. Fortsatt underhåll och utveckling av markområdet och bodarna mellan 
bryggorna.
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6. Utveckla MBS till en öppen och välkomnande förening, till exempel genom 
framtagande av rutiner för att ta emot nya medlemmar, visa dem området och 
lämna över nycklar.

Budgetbeskrivning

Vissa avgifter kan beslutas av MBS, medan andra avgifter sätts med grund från 
kostnader som Stockholms idrottsförvaltning och UVF tar ut av MBS.

Från och med 2018 direktaviserar UVF MBS-medlemmarna avgifterna för 
vinterplatser, sjö- och torrsättning, flyttning och arbetsplikt.

Flerårsöversikt (belopp i KKR)   

Allmänna förutsättningar 2019 
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Verksamhetens intäkter 163 164
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Verksamhetens kostnader -163 -164
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Årets resultat 0 0 -49
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Verksamhetens intäkter 2019  
Medlemsavgifter  63 000
Sommarbryggor 89 600
Räntor 1 000
Nyckelförsäljning                                                5 000
Övriga intäkter 4 000
Summa verksamhetens intäkter 162 600
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Verksamhetens kostnader  
Arrende sommarbryggor  60 050
UVF, el, vatten m.m.  12 550
Kostnader för varor, tele, sommarparkering 5 000
Nycklar 5 000
Underhåll bryggor och bodar 30 000
Köpta tjänster, ekonomi, Webb, bank,  26 000
Övriga externa kostnader, styrelsearbete, 
SMBF  24 000
Summa verksamhetens kostnader  162 600
  
Lager, nycklar vid utgången 2018 24 250

Ulvsunda, Bromma  2019 -      - 

Bror Welander                Hanz Häger   Bo Bethge  

Kent Kjellvreten                             Johan Stjärnebo            Martin Forsman        
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