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Bakgrund 

Hanteringen av båtarna som tas upp på land för vinteruppställning och på våren sjösätts för 

båtsäsongen skulle kunna effektiveras samtidigt som säkerheten skulle kunna stärkas. 

Idag ingår det i vinterplatsinnehavarens ansvar att vara delaktig i alla de farliga och stressiga 

momenten som ett båt lyft innebär. Mobilkransföraren är tränad och utbildad i sitt arbete att lyfta 

båtar, det borde även övriga som är direkt inblandade i själva lyftet vara. 

Förslag 

För att få en säkrare och mer kostnadseffektiv hantering, ex. minska tiden för mobilkranen föreslår vi 

att klubben tillsätter en arbetsgrupp med uppdrag att utreda möjligheten att tillsätta ett ”proffslag” 

som sköter upptagning samt sjösättning inom i första hand mobilkranslagen. Proffslaget kan jämföras 

med det som på Bosön kallas ”Driften”. Arbetet i gruppen skall redovisas till styrelsen i god tid till 

upptagningen hösten 2023. 

Fördelar: 

¤ Bestämda roller för alla positioner, vilket troligtvis snabbar upp processen 

¤ Minimerar risken för olyckor, ex inga medlemmar som går under hängande båt osv. 

Nackdelar: 

¤ En del av den sociala aktiviteten inom sjösättningslaget försvinner, men det borde kunna lösas på 

annat sätt.  

Proffslaget bör erhålla skälig ersättning för det arbete som utförs, ex via nedsättning av egen avgift 

för upptagning samt sjösättning. 

Vi som inkommit med motionen erbjuder oss att ingå i en arbetsgrupp som arbetar för en lösning till 

denna motion. 

Förslaget i denna motion har delats med några lagbasar, som stödjer motionen. 

Förslag till beslut 

Årsmötet ger styrelsen i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp som tar fram förslag på hur 

upptagningen och sjösättningen kan utvecklas i linje med denna motion.  

 

Lidingö, 2023-01-14  

Niklas Berggren/Petter Hagander 

 

 

 

 


