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Askrike segelsällskap  
Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2022 
 

Styrelsens verksamhetsberättelse för segelsällskapets 74:e verksamhetsår, 1/1 2022 - 31/12 2022. 

 

SEGELSÄLLSKAPETS STYRELSE 
 

Styrelsen har under perioden årsmöte 2022 - årsmöte 2023 haft följande sammansättning: 

 
Ordförande: Kristina Lindstedt 

Sekreterare: Conrad Grut 

Kassör: Björn Hildestrand 

Hamnkapten: Anders Almén 

Varvschef: Eric Frykfeldt 

Intendent: Björn Hedin och Anders Tottie 

Klubbmästare: Niklas Sundberg 

Kommunikationsansvarig: Carl-Johan Bergström 

 

REVISORER 
 

Revisorer har varit Jan Hagelin och Björn Stenberg. 

 

MEDLEMMAR OCH BÅTAR 
 

Antalet medlemmar var vid verksamhetsårets slut 355, varav 38 familjemedlemmar, 9 ständiga med-

lemmar och 4 hedersmedlemmar. 

 

Antal båtar var vid verksamhetsårets slut: 

 

 184  motorbåtar 

 64  segelbåtar 

 19  segeljollar, roddbåtar och kanoter på land 

 12  katamaraner 

   

 

Antalet tilldelade sommar- respektive vinterplatser var vid verksamhetsårets slut (2021 års siffror 

inom parantes): 

 

bryggplatser 227 (236) 

vinterplatser på land    130 (137) 

vinterplatser i sjön 9 (6) 

 

ÅRSMÖTE OCH STYRELSEMÖTEN 
 

Ordinarie årsmöte hölls enligt stadgarna per capsulam 15 mars 2022 

 

Styrelsen har under verksamhetsåret 2022 haft 11 protokollförda sammanträden samt ett konstitue-

rande styrelsemöte. 
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Sammanfattning från styrelseprotokollen med de punkter som direkt berör medlemmarna har publi-

cerats på hemsidan. 

 

 

ÖVRIGA MÖTEN OCH SAMMANKOMSTER 
 

Höstfesten fick tyvärr 2022 ställas in pga för få anmälda. Glöggträffen hölls traditionsenligt i klubb-

huset där Carl-Johan Bergström höll ett spännande föredrag om både historia och nutid bland sk. 

Foilande båtar. 

 

 

STADGAR OCH ORDNINGSFÖRESKRIFTER 
 

Gällande stadgar och ordningsföreskrifter finns på segelsällskapets hemsida. Styrelsen uppmanar 

samtliga medlemmar att ta del av dessa. 

 

EKONOMI 
 

Segelsällskapets ekonomi och likviditet är god och redovisas i resultat- och balansräkning. Månads-

bokslut görs för att kontinuerligt följa upp verksamheten. 

 

Askrike Segelsällskap blev momsredovisningsskyldiga under 2022 vilket innebar att hamnverksam-

heten blev momspliktig medan själva klubbverksamheten fortfarande är momsbefriad. Alla avgifter 

kopplade till hamnverksamheten fick läggas om och nya intäktskonton infördes i redovisningen för 

att särskilja momspliktiga och momsbefriade intäkter. 

 

Under året så har investeringar gjorts bla genom nya grindar och nytt staket ute på piren. Investering-

en uppgick till 290 000 SEK och har finansierats med sällskapets egna medel. Härutöver har investe-

rats i ett nytt kanotställ för 32 TSEK ex. moms respektive ett nytt elskåp för 16 TSEK ex. moms. 

 

Flertalet medlemmar använder nu e-post för att ta emot aviseringar från segelsällskapet. Fakturorna 

från Askrike Segelsällskap distribueras av Billecta. De hanterar även inbetalningar och uppdaterar då 

reskontran i BAS. Billecta sköter påminnelser utifrån förfallodatum och handlägger kravrutin och 

inkasso.  

 

Vi förordar att medlemmarna använder e-faktura då det förenklarar hanteringen av fakturorna. I nu-

läget är 43 medlemmar som betalar via e-faktura. 

 

Vi har under 2022 fått 17 nya medlemmar varav 8 med sommarplats i sjön. 

 

ELFÖRBRUKNING 

Elförbrukningen har minskat med 23% under 2022 jämfört med 2021 från 50702 kWh till 39222 

kWh. Beroende på höjda elpriser har trots detta elkostnaden höjts från 86892:- (2021) till 94758:- 

(2022)  

 

 

HAMNVERKSAMHET 
 

Under året har klubben förmedlat 8 platser (i sjön och landplatser för jollar) till nya medlemmar. 

Nya medlemmar finns främst på Västra Strandkajen, Stora Piren samt på Katamaranplatserna. 

Ett flertal medlemmar har kunnat flytta in till bryggorna från kajen/piren. 

 

Byten mellan befintliga medlemmar har skett genom hamnkaptenens försorg då önskemål om både 

smalare och bredare platser har tillgodosetts. 
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I klubbens interna kö för byte av plats står för närvarande 21 medlemmar, främst är det medlemmar 

på piren som vill in till bryggorna. 

 

Segelsällskapets hamn är attraktiv och 450 står i Lidingö båtplatskö för en plats hos oss. 

360 av dem har kortare kötid än 3 år, de allra flesta tillkom under 2020. 

 

Uppdatering av medlemmars båttyper och båtförsäkringar genomfördes under senvår/sommar. 

Vid genomgången konstaterades att ett flertal inte ägde någon båt men haft båtplats. 

Dessa båtplatser friställdes enligt ordningsreglerna och fördelas i förturskön och till nya medlemmar 

under första kvartalet 2023. 

 
  

VARVSVERKSAMHET OCH BYGGNADER 
 

VARV 

 

Under 2022 har Askrike segelsällskaps medlemmar genomfört flera gemensamma städdagar där man 

bla har rensat/städat plan från skräp och bråte som körts iväg med containers mm.  

 

Arbetet med att rensa området på saker som inte har en direktkoppling till vinterliggarnas pallning 

har fortsatt. 

 

Tyvärr fick den planerade städningen efter upptagning ställas in pga snöväder.  

 

Vaggor som är tunga och inte går att fälla ihop som är svårhanterliga har vi tagit bort för att få mer 

plats och säkrare hantering på området. Detta gäller även båtvagnar samt stöttor som ska vara lätt-

hanterliga.  

 

Detta har även skett för att minska risken för skaderisker på människor och båtar/ material vid själva 

hanteringen. 

Fortsättning följer med detta arbete. 

 

Mastskjulet har rensats från skräp och bråte som inte hör hemma i mastskjulet, alla master mm måste 

vara märkta detta arbete fortgår. 

 

Vill även Tacka ASS Hamnkapten Anders som har skänkt en timrad bastu även inrett och rustat upp 

denna som är godkänd och besiktigad och nu nyttjas flitigt av våra medlemmar.  

  
 

BYGGNADER och ANLÄGGNINGAR 
 

Sedvanligt löpande underhåll utförts på sällskapets utrustning och byggnader. Igångsättning och av-

stängning av sommarvatten har skett utan problem. Vissa vattenkranar har bytts ut i anläggningen. 

Luftvärmepumpen i klubbhuset har servats av extern entreprenör i december 2022 och verkstaden 

har utrustats med fler verktyg donerade av medlemmar.  

 

Innan sjösättning och upptagning har sällskapets vagnar gåtts igenom avseende pumpning och däck-

byten. En segelbåtsvagn har fått samtliga däck och slangar utbytta. 

 

 

STAKET 
Staket och grindar vid klubbhuset har bytts ut, och på piren har ett nytt staket och grindar satts upp 

för att skydda båtarna för skadegörelse och minska risken med badande i hamnbassängen.  
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SEGLINGAR: 
 

Ungdomsseglingar inklusive seglarskola sköts för ASS av Lidingö jolleseglare,  

http://www.ljs.se, på riksidrottsförbundets område vid Bosön. Segelsällskapets medlemmar  

hänvisas dit när det gäller ungdomssegling. Askrike segelsällskap bidrar genom Lidingö båtförbund 

ekonomiskt till verksamheten. 

 

 

 
HEMSIDA OCH MEDLEMSKOMMUNIKATION: 
 

Askrike segelsällskaps hemsida har uppdaterats löpande med information om aktuella händelser som 

rör verksamheten. Sjösättnings och upptagninglistor har publicerats på hemsidan adressen till hemsi-

dan är www.askrike.se. 

 

Vid vissa tillfällen då styrelsen velat nå så många medlemmar som möjligt har information också 

skickats ut via e-post. För att få e-post från föreningen måste man som medlem ange rätt e-postadress 

i Båtunionens administrationssystem BAS-K.  

 

Data i Båtunionens administrationssystem BAS-K uppdateras löpande och etiketter att fästas på bå-

tarna som kvitto på betald sommarplats genereras automatisk från data i BAS-K, vilket ger medlem-

marna ytterligare påminnelse om att se till att uppgifterna i registret är korrekta.  

Under året har BAS-K övergått i en helt ny version. Rutinerna för utskifter av listor och etiketter har 

uppdaterats enligt den nya versionen och styrelsen medlemmar har fått utbildning 

 

TACK TILL MEDLEMMARNA 
 

Avslutningsvis vill styrelsen tacka för den uppskattning som ni medlemmar visar oss. Hör gärna av 

er till styrelsen om ni ser något som hänt eller verkar onormalt. Kom också gärna med tips om för-

bättringar eller erbjud er gärna att hjälpa till med klubbens verksamhet. 

 

 

 

Lidingö Februari 2023 

 

 

 

Kristina Lindstedt Conrad Grut Björn Hildestrand 

 

 

 

Anders Almén Carl-Johan Bergström Anders Tottie 

 

 

 

Björn Hedin Niklas Sundberg  Eric Frykfeldt 

 


