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Medlemsmöten
Under 2018 har tre ordinarie medlemsmöten hållits: 
Årsmöte i februari, vårmöte i april och höstmöte i 
september  

Styrelsemöten
Styrelsen har sammanträtt vid nio tillfällen. Vid två 
tillfällen, före vårmöte och före höstmötet har nya 
medlemmar varit inbjudna och fått ta del av informa-
tion om klubben, dess verksamhet och regler, samt 
om Varvsförening Tanto Sjögård (VTS), Saltsjön Mä-
larens Båt Förbund (SMBF) och Svenska Båt Unionen 
(SBU)  mm. 

VTS-LBS-ÅMK möte
Vi har haft ett gemensamt möte med Ligna Båt Säll-
skap(LBS). På detta möte som numera är VTS:s års-
möte samlas styrelsen för VTS och styrelserna i LBS 
och ÅMK. Under detta möte avhandlades sådant 
som rör båda klubbarna och varvsföreningen/varvs-
området. 

Bottenfärger
Nya bestämmelser angående bottenfärger på båtar 
med hemmahamn i Mälaren aviserades i slutet av 
2016. Vi sökte och fick bidrag ( LOVA) från kommu-
nen för att blästra (eller på annat sätt avlägsna gift-
färger) från båtbottnarna. Under våren blästrade 13 

medlemmar sina båtar. Några båtägare valde att av-
lägsna bottenfärgen på annat sätt. Under hösten 2018 
blästrade ytterligare 4 båtägare. 

Bottenmätningar
I slutet av mars 2018 genomförde Happy Boat på 
uppdrag av Miljöförvaltningen mätning av alla klub-
bens båtar. På åtta punkter under vattenlinjen mättes 
halten av bly, koppar, zink och tenn. Resultatet pre-
senterades i en lista där man kunde konstatera om 
ens båt hade rester av giftfärg. En kompletterande 
mätning gjordes under hösten av några båtar som 
mätföretaget missat samt några nyförvärvade båtar. 
De nya regler som gäller är att inga båtar med giftres-
ter får hamnplats i Mälaren efter våren 2021.

Båttrafiken i Årstaviken
De två frågor som tog mycket tid och energi förra året; 
reglering av trafiken i Årstaviken samt Stockholms 
stads kraftiga höjning av arrendekostnaderna för 
bryggor och mark har ältats vidare under 2018. Med 
andra Årstaviksklubbar och SMBF – har vi agerat för 
hastighetsbegränsningar/regleringar av båttrafiken, 
utan att uppnå tillfredställande lösningar.



Arrendefrågan
I frågan om arrendena har SMBF fått fullmakt från 
i stort sett alla medlemsklubbar i Stockholm att för-
handla med Stockholms kommun/Idrottsförvalt-
ningen. I januari 2019 meddelade SMBF att man nått 
en deluppgörelse. Höjningen av markpriset ska inte 
bli lika omfattande som i det ursprungliga förslaget. 
Man skulle också titta över renoveringsbehovet i de 
olika klubbarna och avvakta till dess att en plan för 
arrenden och upprustning gjorts.

Bryggan
Trivselregler skapades och anslogs på bryggan under 
maj månad. 

I slutet av maj spelade Jarowskij in en scen till lång-
filmen Lyckligare kan ingen vara på vår brygga. I sam-
band med detta gjorde TV4 ett inslag så vår klubb 
har synts både på vita duken och på tv-skärmar un-
der året.

Sommaren var torr och het och på bryggan rådde 
grillförbud under större delen av säsongen.

Båtklubbarnas dag genomfördes den 28/8 och ÅMK 
hade Öppen brygga. Några medlemmar deltog i båt-
paraden på Riddarfjärden.

Trots en total renovering av alla bojar och bojstenar 
våren 2017 släppte en boj under juni månad. Vi hade 
dessutom vid flera tillfällen båtar som skadades, 

med all sannolikhet orsakat av kraftigt svall från pas-
serande båtar.

Medlemmar
Andra incidenter under året är att några medlem-
mar agerat på helt oacceptabelt sätt både mot sty-
relsemedlemmar och mot andra klubbmedlemmar. 
Trakasserier och verbala hot har förekommit. Utöver 
detta blev två styrelsemedlemmar, under samma 
dag, anonymt anmälda till socialtjänsten. Utan att 
kunna bevisa något misstänker vi att det är en klubb-
medlem som ligger bakom detta. Händelsen är po-
lisanmäld.

Avfallsplan
En avfallsplan med kartor och instruktioner har upp-
rättats och godkänts av stadens miljöförvaltning. 

Fester/sammankomster
  I maj firades sjösättningen tillsammans med Ligna-
medlemmar då vi hade traditionsenlig räkfrossa- en 
både välbesökt och trevlig tillställning. I november 
hade vi även i år en gemensam ostfest efter klubbar-
nas båtar kommit upp på land. 

ÅMK-nytt
ÅMK-nytt har utkommit med 2 utgåvor och tillsam-
mans med hemsidan kompletterat  klubbens med-
lemsinformation.   
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Antalet medlemmar är i januari 2019 231 varav 33 
familjemedlemmar
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