
Gustavsbergs båtklubb 
Verksamhetsberättelse 

2016 

 
Årsmöte GBK 

Vi kallar till årsmöte Torsdagen den 9 mars 2017 
I Gustavsgårdens samlingssal Trallbanevägen 3. 
Klockan 18.30 serveras landgång. 
Klockan 19.00 börjar årsmötesförhandlingarna. 
Välkomna, styrelsen. 
 
 
Anmälan till årsmötet sker 
helst på hemsidan: 
www.gustavsbergsbatklubb.se 
 
Senast 1 mars 2017 

eller per telefon till: 
Staffan Sundberg 
Carl-Johan Bildsten 

 
570 302 88 
070-29 29 09 

 
Ta med handlingarna till årsmötet. 
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Dagordning vid Gustavsbergs Båtklubbs årsmöte, Torsdag 9 mars 2017. 

1. Mötets öppnande 

2. Fastställande av röstlängd och anmälan av ombudsfullmakter 

3. Fråga om mötet är behörigen utlyst 

4. Fastställande av dagordning 

5. Val av ordförande och sekreterare för mötet 

6. Val av två protokolljusterare samt två rösträknare 

7. Föredragning av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för senaste 
verksamhetsåret 

8. Revisorernas berättelse 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

10. Fastställande av verksamhetsplan, avgifter och budget för det nya verksamhetsåret 

11. Val av vice ordförande för två år 

12. Val av tre ledamöter för två år 
  
13. Val av en revisor på 2 år samt två revisorssuppleanter för ett år 

14. Val av valberedning fem stycken, för ett år, samt att av dem välja sammankallande och tre 
ersättare för ett år 

15. Anmälan av funktionärer 

16. Avslutning 
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Gustavsbergs Båtklubb (GBK) 

Verksamhetsberättelse för 2016 

Styrelsen för Gustavsbergs Båtklubb får härmed avge följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 
2016. 

Styrelsen och gruppernas sammansättning 

Styrelsen i Gustavsbergs Båtklubb (GBK) 
Carl-Johan Bildsten Ordförande 
Staffan Sundberg Vice Ordförande 
Margit Strand Kassör 
Jörgen Hammarberg Vice kassör (del av året) 
Göran Forsman Vice kassör (del av året) 
Stefan Johansson Sekreterare 
Lars-Anders Svensk Hamnchef 
Anders Persson Varvschef 
Jan-Åke Ström Klubbmästare 
Björn Edberg Miljöombud 

Funktionärer på Mölnviksvarvet 
Anders Persson Varvschef 
Håkan Skogsberg Kran och traktorförare 
Dick Sjölund Kran och traktorförare 
Joakim Schroderus Kran och traktorförare 
Robert Eriksson Kran och traktorförare 
Lars Bovin Kran och traktorförare 
Jerry Svedlund Kran och traktorförare 
Hans Sjöberg Traktorförare 
Sune Bodin Arbetsledare och platsansvarig för motorbåtar på övre plan 
Håkan Wahlström Arbetsledare och platsansvarig för motorbåtar på nedre plan 
Per Strömqvist Arbetsledare och platsansvarig för segelbåtar 
Kennet Silversten Vattensystem och pump 

Funktionärer i Mölnvikshamnen 
Lars-Anders Svensk Hamnchef Mölnvik och Farstaviken
Lars Areflykt Hamnkapten  

Funktionärer i Farstavikshamnen 
Lars-Anders Svensk Hamnchef Mölnvik och Farstaviken
Gunnar Edberg Hamnkapten  
Raimo Eskonniemi Funktionär 
Dennis Vorontsov Funktionär  
Staffan Sundberg Administratör 

Funktionär medlemshantering 
Jörgen Hammarberg, del av året 
Kerstin Eriksson, del av året 
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Valberedning  Revisorer  

Gunnar Edberg            Sammankallande Conny Hägg                      Ordinarie 
Kåre Björk  Juhani Inkinen                         Ordinarie 
Mats Björkman  Gunnar Edberg                                     Suppleant 
Lars Ekman  Rolf Lindberg  Suppleant 
Lars Sundström    

Styrelsesammanträden 
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 9 protokollförda ordinarie styrelsemöten.  

Ordförande har ordet 
Nu har det gått ett år igen, 2016 var en bra sommar och arbetet på klubben går vidare. 

Jag är som vanligt väldigt stolt och imponerad av den arbetsinsats som våra  strävsamma funktionärer gör 
för klubben. Väldigt mycket är ideellt arbete och det kan kännas tungt ibland när någon enstaka medlem inte 
tycker sig vilja följa regler och instruktioner. 

Arbete med ny investeringsplan är aktuellt nu. Det är en hel del som behöver förnyas och underhållas, 
tidens tand når även oss. Vi har köpt nya betongbryggor för att ersätta den gamla A-bryggan i Mölnvik som 
var otät. Vi behöver skaffa nya bryggor även i Farstaviken och våra upptagningsvagnar behöver fasas ut 
med tiden. Vi kommer att bredda våra upptagningsplaner och måste hålla växtligheten på vårt område i 
skick. Det finns önskemål om att kunna ersätta klubbstugan. 

Under hösten  hade vi tyvärr flera stölder på vårt varvsområden och även vandalisering. Det gör att vi måste 
se över bevakningen. 

Inom miljöområdet sker hela tiden förändringar. Nya regler kommer som vi måste anpassa oss till och i 
många fall krävs investeringar för att klara det. 

Sammantaget innebär allt detta att styrelsen anser att vi är tvungna att höja våra avgifter. 

Arbetet fortsätter med digitaliseringen och hemsidan kommer att spela större roll än tidigare, styrelsen 
arbetar aktivt för att modernisera klubben. 

Trots allt har vi en fantastisk klubb med fina anläggningar i bra lägen och en välskött ekonomi som innebär 
låga avgifter. 

Ekonomikommentarer 
Medlemsantalet vid årets slut var 665 st (föregående år 638). Antalet nya medlemmar var 72 st. De nya 
medlemmarna hälsas välkomna till GBK. 

Årets budget omfattade inköp av en ny båtvagn som skulle underlätta sjösättningar och upptagningar. Det 
visade sig att den vagn som avsågs hade mått som inte passar vid manövrering på kajen, vilket gjorde att 
vagnen inte kunde anskaffas. 

A-bryggan i Mölnvik har visat sig vara i sämre skick än vad som bedöms säkert. Klubben fick tillfälle att 
köpa 3 st, i stort sett nya, 20-meters betongbryggor till ett kraftigt reducerat pris. Bedömning gjordes att vi 
inte kunde missa möjligheten att till ett så fördelaktigt pris ersätta de sämsta delarna av A-bryggan. De tre 
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bryggdelarna kostade tillsammans 443.000 kr. Till detta kom kostnad för transport som uppgick till 62.000 
kr. 

Likviditeten belastades i och med detta med ca. 200.000 kr mer än planerat (den planerade vagnen 
beräknades kosta ca. 300.000 kr). 

Vi har inför det kommande året i vår investeringsplan flera nödvändiga åtgärder både i Farstaviken och i 
Mölnvik. De avser bl.a. reparation av bryggor i Farstaviken och förbättringar av lyftkranen och kajområdet i 
Mölnvik.  När vi sedan ser bortom 2017 ser vi ytterligare omfattande behov av t ex utbyten av bryggor, 
investeringar i sjösättning/upptagningssystem, miljöinvesteringar och byggnader. Styrelsen föreslår därför 
en höjning av hamn- och varvsavgifter med 12%.   

Styrelsen föreslår också att systemet för debitering av hamnavgifter i Mölnvik justeras så att kostnaden 
beräknas enligt platsbredd. Därmed får vi en enhetlig beräkningsmetod för Mölnvik och Farstaviken. 
Styrelsen har gjort bedömningen att platserna i de bägge anläggningarna har samma värde varför priset i 
Mölnvik och Farstaviken sätts enhetligt till 77.5:- per dm. 

Miljö 
2016 blev ett vad GBK vill kalla mellanår gällande miljöfrågorna. Myndigheter, båtklubbar m.fl. intog en 
avvaktade hållning och det framkom inte så mycket nyheter inom detta område under 2016. Det 
genomfördes ett antal miljökonferenser och Värmdö båtråd genomförde möten. Det bestående intrycket har 
ändå varit att det inte hände så mycket inom miljöområdet. GBK kan konstatera att myndigheternas underlag 
i form av de forskningsrapporter som framkom under 2015 som pekade på att utsläppen av miljögifterna 
ökade i sjöbottnarna blev bekräftade under 2016.  

I slutet av 2016 började det att hända saker inom miljöområdet. SMBF lanserade något de kallar 
”Miljöskolan” och ”Miljö-coacher”. Förhoppningen är att dessa utbildningar skall utgöra ett framtida stöd 
till de lokala båtklubbarna i deras fortsatta miljöarbete.  

På det lokala planet har Värmdö kommun och dess entreprenörer haft svårt för att både ställa ut, tömma 
samt ta in soptunnorna i Farstaviken under 2016. 

Framtid; 
GBK räknar med att miljöfrågorna under 2017 kommer att få ett större fokus både från myndigheternas sida 
men också från de centrala båtorganisationerna. GBK kommer sannolikt att behöva intensifiera arbetet mot 
att bli en giftfri båtklubb i enlighet med beslut på tidigare årsmöte. 

Varvet  
2016 
Vi har fullföljt vårt utbyte av belysning på lyktstolparna på varvsområdet i Mölnvik. Nu har samtliga stolpar 
LED-belysning utom en. Den sista stolpen byts under sommaren 2017.  
Vi genomför årligen besiktning av vår sjösättningskran, där vi nu har fått en del anmärkningar, inga 
allvarliga som påverkar kranens funktionalitet, men vi är överens med besiktningsfirman att åtgärder skall 
vidtagas. Såsom att flytta stegen på kranen till baksidan, bygga ut och förbättra plattformen uppe i kranen 
för att underlätta besiktning och service samt att säkerställa att inte vajern går emot plattformen så att vajern 
skadas i utfällt läge. Så har skett några gånger med byte av vajern som följd. Den är ganska dyr vilken gör 
att en åtgärd av plattformen kan förhindra sådana skador framöver.   

Hösten 2016 drabbades GBK av tre inbrott på varvet i Mölnvik. Klubben har i dialog med vårt vaktbolag 
kommit fram till att gå vidare med ett arbete för att kunna installera kameraövervakning, eventuellt i 
kombination med larm. Klubben har också fört samtal med Sjöpolisen som konstaterar att i andra båtklubbar 
där man går vakt i kombination med kameraövervakning, är inbrott mer sällan förekommande. 
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2017 
Under denna säsong fokuserar vi på att ordna med förbättringar av vår sjösättningskran, förberedande 
markarbeten för att ordna med fler vinterplatser för mindre motorbåtar, samt installera kameraövervakning 
vid vår grind.  

Hamnar 
Farstaviken 
Under våren 2016 har ca 20 nya bommar monterats på bryggorna och några platser har tagits bort för att få 
bredare, mer attraktiva platser på grund av att de som söker plats i vår hamn har bredare båtar. Arbetet har 
utförts som arbetsplikt och har organiserats av funktionärerna i Farstaviken. 

Landfästet på 400-bryggan har under sommaren åtgärdats. I samband med de första höststormarna 
inträffande något som vi inte tidigare varit med om, 500-bryggan flyttade på sig inåt Farstaviken. Detta 
skedde utan att några kättingar gick av, våra förankringar flyttade sig på grund av den hårda vinden och att 
många båtar var kvar. Inga båtar kom till skada men det som uppdagades var att den träskoning som 
omgärdar de tre yttersta betongbryggorna är rutten. Den måste bytas ut under vintern 2017 för att kunna 
garantera säkerheten för våra platser på de tre yttersta bryggorna. Besiktning har gjorts på bryggorna och 
pris har tagits in för byte av träskoningen. Arbetena har beställts och ska utföras under februari månad. 
Landfästet på 500-bryggan har förstärkts och till stora delar förnyats.  

I Farstaviken arbetar vi med att ta fram en underhållsplan där en viktig punkt blir att planera för nya förråds- 
och verkstadsutrymmen som är en del av den nya detaljplanen för Strandvik. I samband med detta kommer 
troligtvis nerfarten via Pråmvarvsbacken att begränsas. Fyra stycken arbetspliktsdagar är planerade, två 
under våren och två till hösten. Till våren ska justering av båtplatser ske eftersom efterfrågan på tvåmeters 
platser minskar. Detta innebär att några båtägare kommer att få ändrade båtplatser. 

Mölnvikshamnen 
Tre nya betongpontoner har inköpts för att ersätta de två innersta betongpontonerna på A-bryggan. Det har 
vid en besiktning gjorts bedömningen att de på sikt måste renoveras eller bytas ut. Vi fick nu en möjlighet 
att till ett förmånligt pris köpa tre pontoner som endast legat i sjön ett halvår och därför gjorde vi bytet 
tidigare än planerat. De två pontoner som ersätts är sålda och ska transporteras bort innan våra sjösättningar 
påbörjas. Detta innebär att vi utökar antalet sommarplatser utökas med ca sex platser som kommer användas 
för att beta av kön samt göra några bredare platser som det finns ett stort behov av. Under höstens arbetsplikt 
har förberedelser gjorts för att underlätta bytet som ska ske nu under februari. Alla bommar har monterats 
bort för att till våren monteras tillbaks på de nya bryggorna. 

Dykningar har gjorts under juli månad för att säkerställa att kättingarna som håller våra bojar är i ett 
godtagbart skick. 

B-bryggans fäste till land har säkrats under sommaren. Bryggan har flyttat sig någon decimeter i sidled, nu 
är den tillbaks i sitt riktiga läge. Vid kontroll av landfästet konstaterades att nya fästen måste införskaffas då 
de gamla är rostangripna och bör bytas ut. 

Klubbmästeri 
Detta har varit mitt första år som klubbmästare med mycket att lära och sätta sig in i. 

Årsfesten hölls denna gång på Krogen i Grisslinge och det kom drygt 70 personer vilket var lite färre än vad 
vi hoppats på men det blev en lyckad fest med god mat och hög stämningen.  

Arbetet med att få hemsidan att bli intressantare och mer levande är på gång och kommer att fortsätta 
framöver med målsättningen att så mycket information som möjligt ska gå att finna där, både för 
klubbmedlemmar och även för utomstående som kan vara intresserade att komma med i klubben. 
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Förslag till budget 2017

 Intäkter  
Medlemsavgifter GBK            225 000     
Inträdesavgifter GBK              28 000     
Arvoden, torr/sjösättning            41 000             
Hyra och inträdesavgifter, varv 540 000  
Hyra, hamnar 830 000  
Hyra, sommarplatser varv 95 000  
Avgifter, arbetsplikt  114 000  
Årsfest 14 000  
Övriga intäkter 10 000  
Summa intäkter 1 897 000    

   
 Kostnader  
Reparation, underhåll och förbättringar 760 000  
Renhållning och miljö 146 500  
Medlemsavgifter 101 000  
Elförbrukning 65 500  
Vatten och avlopp 8 000  
Försäkringar 40 000  
Fordonskostnader 40 000  
Arrenden 117 000  
Styrelsearvoden 81 500  
Övriga funktionärskostnader 149 000  
Sociala avgifter arvoden 61 300  
Porto och kontorskostnader         28 000     
Möteskostnader, medlemsaktiviteter          57 000     
Årsfest        65 000     

Datakommunikation, webb, tele 
            

 12 500     
Avskrivning bryggor 129 500  
Avskrivning övriga anläggningar 9 400  
Bank o plusgirokostnader            8 000     
Övriga kostnader 105 000  
Summa kostnader 1 984 200  
Resultat -87 200     

  



9

Mölnviks varv, specifikation av underhåll och investeringar 2017 
  

Åtgärder sjösättningskran enligt protokoll från besiktningsman 
Markarbeten för större mellanplan 
Övervakningssystem 
Summa underhållskostnader 300 000

Framtid
Sjösättningssystem, miljöinvesteringar 

Farstaviken och Mölnviks hamnar, specifikation av underhåll och 
investeringar 2017

Reparationer bryggor, Farstaviken 
Byte del av brygga Mölnvik, bryggan anskaffad, arbeten utförs under 2017 
Förankring bryggor Mölnvik 
Summa underhållskostnader 460 000
  
Framtid
Successivt ersätta gamla bryggor 
I samband med ny detaljplan uppförande av ny förrådsbyggnad i Farstaviken  
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Förslag till avgifter 2017 
Gemensamma avgifter GBK (kr) 

      2017   2016 
Medlemsavgift GBK                350                       350    
Inträde GBK                500                 500    
Missad vakt             1 500              1 500    
Missat arbetspass                350                 350    

Förslag till hamnavgifter 2017, enhetligt system (kr) 
   2017  2016 

2,0 m bredd   1 550  - 
2,5 m bredd   1 938   
3,0 m bredd   2 325   
3,5 m bredd   2 713   
4,0 m bredd   3 100   
Svajboj 1   1 722   
Svajboj 2   2 275   
Roddbåtsbrygga   712   

Hamnavgifter i Farstaviken, 2016 (kr) 
Typ     2017   2016 
2,0 m bredd     -           1 133    
2,5 m bredd                1 584    
3,0 m bredd                2 156    
3,5 m bredd                2 837    
4,0 m bredd                3 671    

Hamnavgifter i Mölnvik, 2016(kr) 
A-Ponton 

Typ Plats   2017   2016 
4 m bom 1-3   -   1 537 
6 m bom 4-13,43-44    1 808 
8 m bom 14-23,26-42    2 130 
Boj 24-25      2 031 

B-Ponton 
Typ Plats   2017   2016 
4 m bom 1-4   -   1 537 
4 m bom 42-45,      1 537 
6 m bom 5-23,33-41    1 808 
8 m bom 24-32                     2 130 

C-Ponton 
Typ Plats   2017   2016 
4 m bom 1   -              1 044    
4 m bom 2-5              1 537    
6 m bom 6-10,24-33            1 808    
8 m bom 11-16,18-23            2 130    
Boj 17              2 278    
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Roddbåtsbryggan 

  Plats   2017   2016 
  1-9   -   636 

Svajboj 
  Plats   2017   2016 
  1   -   1 537 
  2      2 031 

Förslag till varvsavgifter (kr/kvm) 
Vinteruppläggningsplats 

      2017   2016 
Säsongsavgift/med inträdesavgift     39    35 
Säsongsavgift ett-års-avtal     105    94  
Inträdesavgift      168    150 

Sommarupplägningsplats på land (kr/kvm) 
      2017   2016 

Säsongsavgift 20/6-15/9          34   30 
Extra taxa om 1000 kr per år som båten ligger på land     
Ex. år 1 säsongsavgift, år 2 säsongsavgift + 1000 kr, år 3 säsongsavgift + 2000 kr, osv 

Andra avgifter (kr) 
      2017   2016 

Kranlyft av båt för medlem i GBK, ≤ 25 fot     650   650 
Kranlyft av båt för medlem i GBK, > 25 fot   850  850 
utanför ordinarie torr/sjösättning           
endast egen vagn           

För de som inte är medlemmar i GBK  
      2017   2016 

Båt och/eller varvsplatsavtalet + 500 kr   500   500 
Båtlyft oberoende om det sker vid ordinarie             1 000               1 000    
torr/sjösättning eller av båtägaren beställd tid av kranförare     
Ramp, motorkran och mastkran får endast användas av medlemmar i GBK för avtalad båt 
Ingen avgift           

Förslag till ersättningar till styrelse och övriga funktionärer    
      2017   2016 
Ordförande        8 000       8 000    
Styrelseledamöter                7 000       7 000    
Övriga funktionärer       7 000       7 000    
Valberedning      2 500      2 500    
Revisorer      2 500                2 500    
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Redovisning av verksamheterna för perioden  
2016-01-01 – 2016-12-31

Resultaträkning 
    
Intäkter Utfall 2016 Budget 2016 Utfall 2015 
Medlemsavgifter GBK    223 297 225 000 223 955 
Inträdesavgifter GBK   35 000 28 000 31 000 
Arvoden, torr/sjösättning 51 650         40 000 43 300 
Hyra och inträdesavgifter, varv 542 928 490 000 493 342 
Hyra, hamnar 792 219 758 000 733 189 
Hyra, sommarplatser varv 87 020 100 000 99 845 
Avgifter, arbetsplikt  85 400 87 000 74 055 
Årsfest 14 200 13 000 13 600 
Ränta  2 000 170 
Övriga intäkter 10 198 5 000 14 636 
Summa intäkter 1 841 912 1 748 000 1 727 092 

    
Kostnader    
Reparation, underhåll och förbättringar 755 154 345 000 464 231 
Renhållning och miljö 130 048 138 500 136 642 
Medlemsavgifter 97 796 101 000 97 068 
Elförbrukning 66 251 60 000 64 857 
Vatten och avlopp 7 339 5 000 6 458 
Försäkringar 42 248 40 000 40 313 
Fordonskostnader 28 233 50 000 39 522 
Arrenden 115 868 117 000 115 868 
Styrelsearvoden 81 500 81 500 81 500 
Övriga funktionärskostnader 160 000 169 000 148 850 
Sociala avgifter  60 248 60 300 52 981 
Porto- och kontorskostnader  15 127 28 000 28 165 
Möteskostnader, medlemsaktiviteter 31 651 57 000 42 920 
Årsfest 64 000 60 000 65 266 
Datakommunikation, webb och tele 10 294 12 500 10 235 
Avskrivning bryggor 98 978 84 500 84 189 
Avskrivning övriga anläggningar 9 397 39 400 9 397 
Bank- och plusgirokostnader   4 159 8 000 7 436 
Projektering hallar  50 000 - 
Övriga kostnader 98 146 90 000 104 738 
Summa kostnader 1 876 437 1 596 700 1 600 636 
Resultat -34 525 151 300 126 456 



13

Balansräkning 2016-12-31
     

 2015-12-31
Tillgångar   
Materiella anläggningstillgångar 

  

Inventarier Bryggor Farstaviken 841 886 841 886 
Inventarier Bryggor Mölnvik 443 366 - 
Inventarier Tömningsanläggning Mölnvik 93 973 93 973 
Ack avskrivningar på inventarier/bryggor  -602 998 -494 623 
Summa Materiella anläggningstillgångar 776 227 441 236 
Omsättningstillgångar  

 

Kundfordringar 13 600 37 000 
Övriga fordringar 78 78 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 117 131 115 868 
Kassa och bank 561 833 777 023 
Summa Omsättningstillgångar 692 642 929 969 
Summa tillgångar 1 468 869 1 371 205 
   
Eget kapital och skulder  

 

Eget kapital  
 

Balanserade vinstmedel   
Balanserat resultat 260 690 134 234 
Övriga fria reserver 1 048 392 1 048 392 
Årets resultat -34 525 126 456 
Summa Fritt eget kapital 1 274 557 1 309 082 
Summa Eget kapital 1 274 557 1 309 082 
Skulder  

 

Långfristiga skulder   
Deposition nycklar 6 300 - 
Summa långfristiga skulder 6 300 - 
Kortfristiga skulder  

 

Leverantörsskulder 1 943 50 739 
Övriga kortfristiga skulder 186 069 11 384 
Summa Kortfristiga skulder 188 012 62 123 
Summa Skulder 194 312 62 123 
Summa Eget kapital och skulder 1 468 869 1 371 205 

Förslag till vinstdisposition 
Styrelsen föreslår att Övriga fria reserver, 1 048 392:-  och Balanserade vinstmedel, 226 165:-
balanseras i ny räkning. 
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Valberedningens förslag till styrelse för Gustavsbergs båtklubb 2017. 
Samt mötesfunktionärer vid klubbens årsmöte 2017. 

Ordf.  Carl-Johan Bildsten  Vald för 2 år 2016 
Vice ordf.  Staffan Sundberg  Omval för 2 år 
Kassör  Margit Strand Vald för 2 år 2016 
Vice kassör  Göran Forsman Omval för 2 år 
Sekreterare  Stefan Johansson Vald för 2 år 2016  
Hamnchef  Lars-Anders Svensk Vald för 2 år 2016  
Varvschef  Anders Persson Omval för 2 år 
Klubbmästare Jan-Åke Ström Vald för 2 år 2016 
Miljöombud  Björn Edberg  Omval för 2 år 

Revisorer  Conny Hägg  Omval för 2 år 
  Juhanni Inkinen Vald för 2 år 2016 

Revisorssuppleanter Rolf Lindberg Omval för 1 år 
  Gunnar Edberg Omval för 1 år 

Ordf. för mötet Carl-Johan Bildsten 
Sekreterare för mötet. Stefan Johansson, vid hans frånvaro, Mats Björkman 

Justeringsmän/rösträknare Rolf Lindberg och Gunnar Edberg. 

För valberedningen. 
Gunnar Edberg. 











Gustavsbergs båtklubb 
Verksamhetsberättelse 

2016 

 
Årsmöte GBK 

Vi kallar till årsmöte Torsdagen den 9 mars 2017 
I Gustavsgårdens samlingssal Trallbanevägen 3. 
Klockan 18.30 serveras landgång. 
Klockan 19.00 börjar årsmötesförhandlingarna. 
Välkomna, styrelsen. 
 
 
Anmälan till årsmötet sker 
helst på hemsidan: 
www.gustavsbergsbatklubb.se 
 
Senast 1 mars 2017 

eller per telefon till: 
Staffan Sundberg 
Carl-Johan Bildsten 

 
570 302 88 
070-29 29 09 

 
Ta med handlingarna till årsmötet. 

B   SVERIGE   PORTO BETALT


