
 

Sammanträdesprotokoll nr 1- 2016 2015-12-10 
 

Sammanträde med: Styrelsen för Båtsällskapet Lögarängen, BSL 

  

Närvarande: 

 

 

 

 

Barbro Brunman (barbro_brunman@hotmail.com) 

Kjell Holm (k.konrad.holm@gmail.com) 

Monica Swartström  (monica.swartstrom@kvarnvreten.com) 

Jyrki Kaipainen (jyrki.kaipainen@se.abb.com) 

Peter Bäversten (peter@baversten.se) 

Magnus Eriksson (fam.eriksson@bredbrand2.com) 

Jan Blomkvist (mr@jablo.se) 

 

Rita Andersson (Del av tiden) 

 

Frånvarande: Göran Manske (goran.manske@abb.se.com)  

 Christer Svensson (christer.svensson123@gmail.com) 

Andreas Miehling (andreas@allesweb.se) 

 

1a. Mötets 

öppnande 

Barbro hälsade styrelsen välkommen och förklarade mötet för öppnat. 

 

 

1b. Konstituering  

 

 

Styrelsen för verksamhetsåret 2016 konstituerades enligt följande 

Ordförande Barbro Brunman 

Kassör Kjell Holm 

Sekreterare Göran Manske 

Ledamot Christer Svensson  

Ledamot Monica Swartström 

Suppleant Jyrki Kaipainen 

Suppleant Peter Bäversten 

 

Adjungerande till styrelse 

Lasse Andersson (Anläggningsgruppen)  

Magnus Eriksson (Segling/Tävling/Idrott) 

Jan Blomkvist (MBF/SBU) 

Andreas Miehling (Webmaster/Torparnytt) 

Gill Oscarsson (Barn och ungdomsgruppen) (gilloscarsson@icloud.com) 

 

Andreas uppdaterar maillistor och skickar ut  

Göran uppdaterar förtroendeposter hos SBU och SSF 

 

 

2. Föregående 

protokoll 

Protokoll no 72015  gicks igenom utan kommentarer och lades till 

handlingarna: 

 

  

mailto:gilloscarsson@icloud.com


 

  

3. Post SBU/MBF: Inbjudan av SBU till Stora Båtklubbsdagen 5 mars. 

Beslutades att BS:s styrelse deltar på ett antal föredrag  

- Styrelsens ansvar i Båtklubben 

- Nya Hamnboken 

- Senaste nytt inom båtmiljöområdet 

Beslutades att BSL undersöker intresse hos medlemmar för att arrangera med 

buss till Ålvsjö i samband med Båtklubbsdagen. Ligger i linje med framförda 

önskemål i enkäten 2015.   

 

Förbundsstyrelsekonferens MBF den 22 januari. Janne deltar 

Båtdagen 2016 för MBF planerad till början av mars. Stadgarna kommer att 

revideras.  

 

SSF/VSF: Information från Seglarträff Skövde 20-22 november 

Ny avgiftsstruktur är beslutad. Skrivelser från Västeråsklubbarna påverkade 

inte besluten.  

Resultat:  

Tävlingsavgift: En avgift kommer att tas ut av arrangörer av tävlingar på 

regional, nationell och internationell nivå. 

Tävlingslicens: Till 2016 införs en tävlingslicens för att få kappsegla i Sverige 

på nationell eller internationell nivå 

 

JSM kommer att arrangeras av JKV under perioden 17 till 21 juni. Det kommer 

att bli trångt på fjärdarna närmast staden eftersom tävlingen omfattar över 500 

ungdomar i många olika klasser. Information läggs ut i Torparnytt och på 

hemsidan. JKV önskar hjälp med  

- HÄNSYN under tävlingarna 

- Funktionärer 

- Lån av båtpplatser 

  

4. Ekonomi Kjell fortsätter genomgången med försäkring av anläggningen eftersom 

Svenska Sjö via SBU i år har kommit med nytt erbjudande som är mer 

fördelaktigt än tidigare. 

 

Beslutades att Nöjesgruppen i fortsättningen lämnar in eventuella överskott till 

kassören efter varje arrangemang så att klubben endast har en ”kassa”. Förskott 

inför ett planerat arrangemang betalas ut av kassören så att ingen enskild 

medlem ska behöva ligga ute med pengar.   

  

5. Rapporter 

 
Allmänt 

Kommande år planerades upp och dokumenterades i BSL kalender 2016.  

Läggs ut i Torparnytt samt på hemsidan, se bilaga. Saknas information när 

Ridöns vänner har planerat sina aktiviteter. Barbro skickar över kalendern till 

Börje så att de vet vilka datum BSL har sina aktiviteter.  

 

Karta över Västerås vattenskyddsområdet överlämnades. Bifogas till nästa 

Torparnytt. 

Janne har undersökt tidplanen för ombyggnader av farleder och slussar. 

Bifogar svar från Sjöfartsverket som bilaga.  

 



 

 

Frågor från föregående möte 

Beslutades att kvarstående punkt från styrelsemöte no 6 diskuteras vid nästa 

styrelsemöte och beslut fattas vad gäller behovet av kodlås samt ”extra 

bajamajor”. Bakgrund är att belastningen på vår toa har ökat markant under 

senaste åren, nya regler för båttoaletter samt ökat antal besökare, men vid 

undersökning av kostnaden för att tömma toan så framkom att debiteringen är 

”ringa”.    

 

Infogruppen 

Rita informerade att hon och Andreas Miehling kommer att träffas och ha 

överlämnande av Torparnytt.  

 

Styrelsen avtackade Rita för hennes mångåriga engagemang i framtagningen 

av Torparnytt.  

 

Broschyr/välkomstfolder jobbar Jyrki och Göran vidare med. Vi behöver ha 

den färdig i god tid till uppstarten av säsongen 2016. Bedömer gruppen att man 

behöver anlita någon professionell hjälp för folder så är det OK under 

förutsättning att kostnaden stäms av med kassören i förväg. Ta även hjälp av 

Andreas utifrån hans professionella roll.  

 

KVARSTÅR: I nästa utskick av faktura för årsavgift behöver vi säkerställa att 

vi får bekräftat vilka mailadresser som gäller samt tydligt informera om vilka 

informationskanaler som finns.  

 

Annläggningsgruppen och Torpstaden 

Kjell meddelade att Lasse A inte har något speciellt att meddela denna gång. 

Gruppen kommer att genomföra en vinterträff.   

 

Nöjesgruppen 

Aftersailevent på brandstationen 14/11 genomfördes med stor upplutning från 

BSLare. Mycket trevlig genomfört arrangemang där även många BSLare 

bidrog med sin kompetens inom olika områden som mat och musik.  

 

Båtklubbarnas varv 

Arbetet med att organisera om varvet pågår.  

 

VFBAB 

Christer Svensson, enda representant från BSL, deltar denna kväll på VFBABs 

årsavslutning för att lära känna både styrelsen och de personer som arbetar på 

slipen.  

 

KVARSTÅR: VFB AB efterlyser kandidater till slipförman som kan axla 

rollen efter Jöran Söderberg som indikerat att han kommer att gå i pension sista 

juni.  

 

Styrelsen beslutade att genomföra en avtackning för Klas-Görans insatts i VFB 

AB under det gångna året. 

 

BSL är ansvarig att genomföra en ordförandekonferens med övriga båtklubbar 



 

i VFB AB för att sammanställa en målinriktning. Klart senast 15 mars 2016. 

 

Barn och Ungdomsgruppen 

Punkten diskuterades livligt och det beslutades att till nästa styrelsemöte ska 

alla fundera på  

- Vad vill vi åstadkomma och vad är rimligt 

- Hur ska vi göra 

- Kortsiktigt och Långsiktigt 

 

 

 

Båtrådet 

 Nästa möte i början av mars. Monica och Peter tar myndighetsfrågorna och 

jobbar igenom ett förslag/programförklaring så att vi har en plan hur vi vill 

påverka utvecklingen runt ”båtfrågor”. Barbro skickar över OH materialet från 

mötet med Stefan Brandberg. 

 

En punkt för 2016 är att bjuda in politiker och tjänstemän, på samma sätt som 

SBU gör på nationell nivå, för att informera om båtlivets förutsättningar. 

Preliminört datum första helgen i juni.  

 

 

6. Övrigt Arkivet  

KVARSTÅR: Fritidsbåtsmuseet kommer att få lov att flytta någon gång under 

de närmast 2 åren. BSLs arkiv som finns där måste hanteras.  

 

KVARSTÅR: Göran sammanställer en aktuell matrikel och skickar ut. Denna 

ska också skickas även till Båtklubbarnas varv/Bernt Abramsson. 

 

 

  

7. Nästa möte 2016-03-03 Styrelsemöte 

  

8. Avslutning Mötet avslutades.  

  

  

Vid protokollet                                            Justeras 

                                              

 

 

Barbro Brunman                                           Kjell Holm 

 

  



 

 

Bilaga 1 Protokoll no 1 2016 

BSL-kalendern 2016  
 

December 

2015-12-09 Konstituerande styrelsemöte no 1 samt inplanering av kommande år  

Januari 

Vecka 3: Torparnytt no 1 

Avierna för årsavgiften skickas ut tillsammans med information om var man hittar 

information.  

Mars  

Bokningen för sjösättning beräknas starta mitten mars. 

2016-03-03 Styrelsemöte no 2 

2016-05-05 Båtklubbens dag Älvsjömässan 

Vecka 11: Torparnytt no 2   

April 

Sjösättningarna beräknas starta X april (datum meddelas senare)  

2016-04-07 Styrelsemöte no 3 

2016-04-10 Senaste datum för kallelse till Vårmöte via Torparnytt, hemsida samt facebook  

2016-04-21 Vårmöte (ordinarie medlemsmöte no 1)  

2016-04-30 Valborgsfirande i Torpstaden  

Maj 

2016-05-14 Vårstädning i Torpstaden  

Tisdagsegling startar (datum meddelas senare) 

Västerås Skärgårdsdagar   

Juni 

2016-06-04 Information Politiker/Tjänstemän jämnt år/Information nya medlemmar ojämnt år 

2016-06-24-25 Midsommarfirande i Torpstaden  

Augusti 

2016-08-16 Styrelsemöte no 4  

2016-08-27 Kräftskiva och kräftsegling  

September 

Vecka 36 Torparnytt no 3  

2016-09-22 Styrelsemöte no 5 

2016-09-24-25 Höststädning i Torpstaden  

WSS Höstkroken Inshore segeltävling 

Oktober 

2016-10-15 Sista datum för att lämna in motion som automatisk skall behandlas på årsmöte  

2016-10-20 Styrelsemöte no 6 för att behandla motioner 

November 

Vecka 44 Torparnytt no 4  

2016-11-05-06 Sista helgen Färjan går till Ridön. Passa på att besöka ön för promenad och 

korvgrillning.  

2016-11-05 Senaste datum för Räkenskaper omfattande 1 november till 31 oktober till 

revisorerna  

2016-11-07 Senaste kallelse till årsmöte Via Torparnytt/hemsida/facebook  

2016-11-17 Årsmöte (ordinarie medlemsmöte no 2) 

December 

2016-12-XX Konstituerande styrelsemöte no 1 samt inplanering av kommande år 

  



 

Bilaga 2 Protokoll no 1 2016 

 

TIDPLAN MÄLARPROJEKTET 

 

Den stora ombyggnationen av Södertälje sluss och kanal drar enligt plan igång under våren 2016. 
Muddringen i Mälaren är planerad att börja i augusti 2018 och sluta våren 2019. Vi har ännu inte 
en detaljerad tidplan för det arbetet, men vi kommer att lägga ut tiderna på 
www.sjofartsverket.se/malarprojektet när de är klara. 

En förutsättning för Mälarprojektet är att sjötrafiken ska kunna vara i drift under byggtiden. Det 
kommer att förekomma ett fåtal kortare avstängningar upp till max en vecka åt gången. När 
dessa avstängningar kommer att äga rum vet vi inte i dagsläget, men vi kommer att 
kommunicera om det i god tid innan. Aktuell information om avstängningar kommer att finnas 
påwww.sjofartsverket.se/malarprojektet 

Med vänliga hälsningar, 

Nina Brundin 

Kommunikationsansvarig Mälarprojektet 

nina.brundin@sjofartsverket.se 

Tel: 010-478 48 52 

sjofartsverket.se 

facebook.com/sjofartsverket 
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