
 

Sammanträdesprotokoll nr 2- 2016 2016-03-03 
 

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.se)RÄTTAD  

Peter Bäversten (peter@baversten.se) 

Magnus Eriksson (fam.eriksson@bredbrand2.com) 

Jan Blomkvist (mr@jablo.se) 

Christer Svensson (christer.svensson123@gmail.com) 

 

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

 Andreas Miehling (andreas@allesweb.se) 

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

 

1 Mötets öppnande Barbro hälsade styrelsen välkommen och förklarade mötet för öppnat. 

 

  

2. Föregående 

protokoll 

Protokoll no 1 2016  gicks igenom utan kommentarer och lades till 

handlingarna: 

 

  

3. Post SBU/MBF: Styrelsen deltar på SBU till Stora Båtklubbsdagen 5 mars. 

BSL arrangerar buss till Ålvsjö i samband med Båtklubbsdagen. Ligger i linje 

med framförda önskemål i enkäten 2015. 31 anmälda till bussen och 9 till 

föredragen.  

 

Janne redogjorde för Förbundsstyrelsekonferens MBF som genomfördes den 

22 januari.  

 

Båtdagen 2016 för MBF planerad till 9 mars. Stadgarna kommer att revideras. 

Barbro och Janne deltar från BSL.  

 

SSF/VSF:  
Vi repeterar JSM infon straxt innan tävlingen via face Book och hemsida samt 

Torparnytt.  

 

Tisdagsegling behöver planeras upp för kommande säsong. 

  

4. Ekonomi 257 betalande medlemmar till dags dato.  

  

  

  

mailto:monica.swartstrom@kvarnvreten.se)RÄTTAD


 

5. Rapporter 

 
Allmänt 

 

Frågor från föregående möte 

 

Infogruppen 

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.  

 

Annläggningsgruppen och Torpstaden 

Planering för nya bord, sand till sandlådan, gårdsgrus att fylla ut med, köpa 

räddningsstege pågår i gruppen.  

 

Ridöns Intresseförening har haft möte med länsstyrelsen om Ridön. Kjell och 

Barbro medverkade.  

 

Nöjesgruppen 

Ingen rapport. 

 

Båtklubbarnas varv 

Arbetet med att organisera om varvet pågår.  

 

VFBAB 

Christer rapporterade från VFBAB.  

- En fråga som har diskuterats är att trots att det finns ett krav på att 

kunderna skall ha försäkring så finns det vissa som inte har tecknat 

försäkring.  

- Christer kollar med försäkringsbolagen vad som gäller för stöttor.  

- Slipförman har anställts efter annonsering. 5 sökande inkom. Valet föll 

på en person som kan hantera tjänsten på timbasis.  

- Lyftutbildning för intresserade kommer att genomföras i april. 

 

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

AB under det gångna året på vårmötet.  

 

BSL har genomfört en ordförandekonferens med övriga båtklubbar i VFB AB.   

 

Barn och Ungdomsgruppen 

Barbro gör en sammanfattning av föregående styrelsemötes tankar och kvällens 

diskussioner.  

 

Gill med sin grupp kallas till nästa möte för genomgång.  

 

 

 

 

 

 

 



 

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”.  

 

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.  

 

 

  

7. Nästa möte 2016-04-07 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 

 


