Sammanträdesprotokoll nr 4, 2015-04-28
Sammanträde med:

Styrelsen för Båtsällskapet Lögarängen, BSL, hos Hjertmans.

Närvarande:

Barbro Brunman
Kjell Holm
Christer Svensson
Rita Andersson
Monica Swartström
Jyrki Kaipainen
Göran Manske
Jan Blomqvist

Frånvarande:
-

Andreas Miehling

1. Mötets öppnande

Barbro hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

2. F.g. protokoll

Föregående protokoll, nr 3, samt protokoll vårmöte ligger ute på hemsidan.

3. Säkerhet

Christer redogjorde för gasolprovare och båtsäkerhet. Beslutades att lämna
över frågan till VFBAB för vidare utredning.
Länsor för eventuellt utsläpp i Torpviken är anskaffade och levererade.

4. Ekonomi

På båtklubbskontot finns 283 kkr 295 medlemmar har betalt medlemsavgift.
Påminnelse skickat via mail och SMS.
Beslut: Vi tecknar ett serviceavtal på bokföringsprogram i ett år för 1200kr

5. Rapporter

Infogruppen
Hemsidan uppdateras med Målformulering för styrelsen samt Miljöplanens alla
fyra delar.
Barbro har inhandlat tre vinster till de som lämnat enkätsvar. Lottning
genomförd av Andreas.
Vi planerar ett ”Välkomstmöte” för nya medlemmar på Torpis 13 juni. Vi
bjuder in alla fjolårets nya medlemmar också.
Båtråd (borde heta hamnråd) rapport från Kjell
Kösystem finns i Gäddeholm, men ett antal platser är reserverade för inflyttade
Nya hamnen i Lövudden är överklagad, ingen tidplan och ingen kö upprättad.
Avfallshantering kommer att finnas kvar i våra hamnar.
Nya caféägaren i Mälarparken har inte fått klart med tillstånd att sälja bränsle.
Skärgårdsdagar 23-24 maj – BSL deltar inte i år p.g.a. för kort framförhållning.

Rapport om farleder från Jan Blomqvist
Arbetet med att bredda och fördjupa farleden mellan Södertälje och
Västerås/Köping kommer påbörjas 2016 och beräknas vara klart 2018. Arbeten
i närområdet: Breddning, rätning vid Aggarön samt omdragning till sträckning
norr om St Sandskär. Mer information när vi anordnar kväll med A Knutas om
farleder.
Tillfällig avlysning av del av allmänna farleden 915, i delen genom
Årstabroarna, Stockholms kommun. Info till medlemmarna.
Fråga har ställts till MBF om Utter in är rätt markerad enligt sjösäkerhetsregler.
Frågan är nu hos Transportstyrelsen som kommer att meddela ägaren hur
objektet skall märkas ut.
Ridön
Picknick på Lövängen samt Pubkväll planeras 30 maj. Info via hemsidan.
Cafét kommer att hålla öppet från pingst.
VSF
Krav för att segla tisdagssegling: Klubbtillhörighet i klubb ansluten till SSF är
inget krav. Båten måste dock ha ansvarsförsäkring. Saknar båten SRS får man
delta utan resultat, med utom tävlan.
Juniorer som vill lära sig segla med eventuellt syfte att tävla bör vi hänvisa till
JKV. BSL kommer inte att kunna bygga upp en likvärdig verksamhet. Vad vi
kan erbjuda är mer lek och nöje. Kanske med paddelbrädor eller andra
vattenleksaker.
Höstkroken är planerad till 11-12 september
Anläggningsgruppen
Öppningshelg
- Nya laminerade skyltar har tagits fram och placeras ut vid
öppningshelgen.
- Förtäringen till öppningshelgen samordnas av Barbro.
Vinteraktivitetsgruppen
Klubbkväll på Hjertmans pågår under mötet. Mycket bra uppslutning.
Nästa aktivitet Farled med Knutas
VFB
Barbro har deltagit vid VFB’s styrelsemöte inför kommande val av
representant till VFBABs styrelse.
- Önskemål från BSL är att VFBABs hemsida synliggör ägarklubbarna
samt kopplar ihop hemsidorna så att klubbsidorna får nyheterna
automatiskt. J Hvass undersöker och pratar med webansvariga i
klubbarna.
- VFBAB behöver tydliga ägardirektiv så att styrelsen kan arbeta med de
frågor som ägarna prioriterar. Förslag har tagits fram som diskuterades
under mötet. Revideraringar kommer att göras utifrån diskussionerna.
- Inför nytt verksamhetsår behöver BSL föreslå representant. Tidplanen

utgår från att Verksamhetsåret slutar 30 juni. Bolagstämma infaller i
oktober efter bokslutet som är klart i september. Barbro pratar med av
mötet enhälligt föreslagen representant för att stämma av intresset.

6. Övrigt

Möte med kommunen om P Platser, Barbro samt VFBAB och Aros
ordförande
Planerna ligger fast med att införa avgifter. Dock har kommunen insett behovet
av p-hus, i Öster Mälarstrand etapp 3, i egen regi för att lösa behovet av
”tillfälliga” platser för bland annat båtägare. Kan medföra en viss lättnad att
hitta plats men avgifterna står kvar.
Möte med kommunen om avfallshantering på öarna samt i
fritidisbåtshamnarna, Kjell och Barbro
Förutsättningarna för sopmajor, 26 stycken, samt för utsjöhamnar, 19 stycken,
inom kommunen klargjordes. Enligt tjänstemannen var det självklart att det
skall finnas extra soppåsar i majorna samt att tider när det är högt tryck på
majorna att frekvensen på tömningarna skall vara anpassade. BSL informerade
också om kommuner som har en tydlig policy vad gäller avfall för det rörliga
friluftslivet. Vidare lämnade vi över bilaga 3 och 4 till vår Miljöplan där det
framgår hur hushållsavfall inom Västerås kommun skall hanteras. Vi ser fram
emot sommaren med tillförsikt att sopfrågan nu är löst.
Jyrki planerar upp för Midsommar. Återkommer med behov av finansiering.
Beslut på vårmötet om att titta igenom jollefrågan.
Efter genomgång av tidigare protokoll, budgetar samt minnesbilder så
beslutades att frågan skall hanteras enligt följande.
- Kalla till möte efter städhelgen.
- Så många som möjligt av våra medlemmar bör delta.
- Mötets rubrik ”Hur skapar vi en dragningskraft ut till Torpis för våra
ungdomar”.
- Sätta ihop en grupp med bred representation som utifrån mötet sedan
arbetar igenom ett förslag som kan fastställas på kommande årsmöte.
Vi behöver jobba igenom frågan från ett helt nytt perspektiv eftersom vi sedan
mitten av 95 försökt att skaffa större båtar för att roa ungdomarna utan att
lyckas få till vare sig båtar eller grupp.

7. Nästa möte

Nästa möte 18/8
.

8. Avslutning

Barbro avslutade mötet ca 20:30

Vid protokollet

Justeras

Göran Manske

Barbro Brunman

