
Verksamhetsberättelse Skogsviks Båtklubb 2021-2022 
 
 
Verksamhetsåret 2021-2022 kan betecknas som något av ett normalår, i alla fall jämfört med 
föregående år, vilket i stor utsträckning präglades av upprustning och modernisering.  
 
Under året har styrelsen genomfört sex möten under vilka ett antal frågor beretts. Bland 
annat har klubben tagit steget till att bli momspliktig. Bakgrunden till detta är 
rekommendationer från bland annat PwC samt en EU-dom i frågan. Genom att ta steget och 
bli momspliktig, vilket klubben sannolikt skulle tvingats till förr eller senare, i nära anslutning 
till genomförd upprustning av anläggning har klubben fått en inte oansenlig återbetalning av 
moms från skatteverket tack vare att vi fick dra av momsen på hela kostnaden för 
upprustningen. 
 
Årets sjö- och torrsättningar har i likhet med föregående genomförts utan större tillbud.  
 
Under året har klubben investerat i två kajaker med tillhörande utrustning för till nytta 
klubbens medlemmar vilka kan förhyra dessa för en billig peng. Styrelsen har uppfattat att 
investeringen var ett lyckat grepp och återkoppling har varit positiv. 
 
Inom miljöområdet har klubben genomfört kompletterande XRF-mätning för de medlemmar 
som köpt ny båt under säsongen i syfte att leva upp till av kommunen ställda krav. Dock har 
XRF-mätmetoden blivit ifrågasatt och bland annat har klubbar i Sollentuna drivit en rättslig 
process mot kommunen vilket kan komma att ställa kommunens krav i ny dager.  
 
Vidare har klubben låtit genomföra magnetfiske och dykinsatser med företaget Rena botten 
i syfte att värna klubbens närmiljö. 
 
Klubben har tillsammans med huvuddelen av övriga klubbar i kommunen deltagit i möte 
med kommunen avseende principer för upplåtelse av mark/vatten och brygganläggningar till 
båtklubbar. Utgående från klubbarnas återkoppling och synpunkter i ärendet jobbar 
kommunen vidare med frågan, en fråga som klubben framöver bör följa då utfallet kommer 
ligga till grund för framtida arrendeavtal. 
 
Klubbens ekonomi är god och gjorda investeringar, kopplade till upprustningen av klubbens 
anläggning, gör att uppkomna kostnader för kortsiktiga reparationer kunnat hållas nere viket 
gör att prognosen för klubbens ekonomi ser god ut inför kommande år. Därmed finns goda 
förutsättningar att fortsätta utveckla Skogsviks båtklubb till gagn för klubbens medlemmar. 
 
 
Klubben i siffror 
Antalet medlemmar båt uppgår till 158 st. 
Antalet köande för båtplats uppgår till 134 st. 
Antalet sommarplatser båt uppgår till 164 st. 
Antalet medlemmar kajak uppgår till 63 st. 
Antalet köande för kajakplats uppgår till 10 st. 
Antalet kajakplatser uppgår till 104 st. 
Antalet utnyttjade vinteruppläggningplatser uppgår till ca 86 st. 
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