
  Verksamhetsberättelse för 2012

Margretelunds Båtsällskap

Den ideella och allmännyttiga båtklubben Margretelunds Båtsällskap, MBS, stiftades 26 januari 2012 
med målsättningen att få ta över ansvaret för uppläggningsområdet vid Ulvsundavikens södra strand 
efter att Margretelundsvarvet AB aviserat sitt frånträde per 2012-06-30. Avsikten är att, på samma 
sätt som våra grannklubbar, verka för ett livaktigt båtliv för våra medlemmar. Redan under hösten 
2011 hade vi deltagit i diverse möten med Stockholms Stad och SMBF i ovanstående syften. MBS 
lämnade i oktober 2011 in en intresseanmälan till Staden med ovanstående önskemål. Det var flera 
intresserade som gjorde likadant. Staden lät oss veta att den helst såg att ansvaret övertogs av en 
varvsförening. MBS kände sig då manad att tillsammans med övriga klubbar i viken bilda 
Ulvsundavikens Varvsförening. Denna bildades 2012-02-16 av klubbarna Minnebergs Båtklubb, 
Rålambshovs Båtklubb, Ulvsunda Båtsällskap, Johannesfreds Båtklubb samt MBS. Noteras kan, att 
det ännu inte i dag är klart från Staden vem som har ansvaret för MVAB:s förra varvsområde.

Under vintern 2011 - 2012 drevs en intensiv informationskampanj bland båtägarna på området. 
Många av dessa gamla kunder till MVAB anslöt sig till MBS, och 2012-03-29 hölls ett första 
medlemsmöte där stadgar antogs och styrelse valdes. Vid detta möte valdes också ledamöter till 
UVF:s styrelse och fullmäktige. Styrelsen har sedan organiserat bankförbindelse, 
organisationsnummer hos skattemyndigheten, startat upp hemsidan www.margretelundsbs.se, mm 
föreningsorganisatoriskt arbete.

Styrelserepresentanter har under året haft ett stort antal möten med Staden, SMBF och UVF för att 
få klarhet i bl.a. ansvarsfrågor för området. Det är trist att konstatera att samarbete med såväl 
Staden som UVF inte är helt lätt. Men trots allt så har medlemmarna inte drabbats i någon större 
utsträckning.

2012-06-30 var sista dagen för MVAB och sedan dess har verksamheten hankat sig fram i ett 
avtalslöst tillstånd. För medlemmarnas bästa har  MBS "drivit" verksamheten vidare. Vi har hissat 
klubbflagga på bryggan, tillverkar fyra nya bryggplatser och organiserat ytterligare ett par platser. 
Veckan före torrsättningens början deltog ett antal medlemmar i en gemensam städdag. 

Den stora utmaningen blev sedan torrsättningen. Vår eminente varvschef Lars Holmlund planerade 
och organiserade tillsammans med Benny Erling. Under veckorna 39 - 43 skedde torrsättningen, inte 
bara av våra egna medlemmars båtar, vi fick även våra systerklubbars båtar att ta hand om. Det blev 
ett allt för tungt arbete som måste organiseras på annat sätt hösten 2013.Men allt gick mycket bra, 
medlemmarna hjälptes åt och inga allvarliga incidenter inträffade.

MBS har under lång tid ansökt om medlemskap i SMBF. Det har inte varit lätt. Till slut, efter det att 
stadgarna ändrats ett antal gånger och även  antagits på höstmötet 2012-11-08, är vi interimistisk 
medlemmar tills årsmötet en andra gång  antagit ändringarna våren 2013. MBS har deltagit i ett antal
aktiviteter hos SMBF samt i en remissgrupp för att ge synpunkter på Stadens kommande principer för



debitering av båtklubbarna. I och med anslutningen till SMBF får vi också tillgång till SBU:s 
registreringssystem BAS-K som avsevärt kommer att underlätta medlemshanteringen. Lars H. och 
Sten S. gick en snabbkurs på SMBF i december. 

Arbetet i UVF har i en del fall gnisslat men MBS arbetar vidare för att varvsföreningen på sikt ska bli 
en fungerande samarbetsorganisation för vårt gemensamma båtintresse i Ulvsundaviken.

Styrelsen har haft fyra protokollförda möten under året. Protokollen finns på vår hemsida.

MBS har vid årets utgång 240 aktiva medlemmar.

Stockholm 2013-02-28, å styrelsens vägnar.

Sten Sjöberg

Ordförande Margretelunds Båtsällskap


