
 

Sammanträdesprotokoll nr 6- 2016 2016-11-02 
 

Sammanträde med: Styrelsen för Båtsällskapet Lögarängen, BSL 

  

Närvarande: 

 

 

 

 

Barbro Brunman (barbro_brunman@hotmail.com) 

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

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

Christer Svensson (christer.svensson123@gmail.com) 

Peter Bäversten (peter@baversten.se) 

PO Marklund sammankallande i valberedningen (delvis) 

 

Frånvarande: Monica Swartström  (monica.swartstrom@kvarnvreten.se) 

Jan Blomkvist (mr@jablo.se) 

Andreas Miehling (andreas@allesweb.se) 

Magnus Eriksson (fam.eriksson@bredbrand2.com) 

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

 

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

 

2. Föregående 

protokoll 

Protokoll no 5 2016  gicks igenom och lades till handlingarna: 

 

3. Post Inbjudan till Mälarens Båtförbund 12/11. På agendan: 

•Information om Rökaströmleden 

•Beboeliga fritidsbåtar, Rolf  Bergqvist 

•Diskussion om ungdomsverksamheten i klubbarna. 

Anders Blomquist och Peter Bäversten kommer att delta på mötet.  

 

4. Ekonomi Ekonomin är god. Verksamhetsåret beräknas gå med vinst bättre än budget. I 

huvudsak beroende på fler nya medlemmar än budgeterat samt något lägre 

utgifter. Kjell presenterar ett budgetförslag för 2017 som godkänns av 

styrelsen. 

 

5. Rapporter 

 
Infogruppen 

Medlemsregister uppdaterat 1 ny medlem sen sist.  

 

Vi har fått avslag från SXK V. Mälaren ang att köpa Ridö sjökort till alla BSL 

medlemmar. Föreningen uppmuntrar i stället de som vill ha sjökortet att gå 

med i föreningen.  

 

Material till en försenad Torparnytt 4 in senast söndag 6/11. 

Numret ska innehålla kallelse till årsmöte och upprop från valberedningen.  

 

Infogruppen undersöker om mailpåminnelse till våra planerade aktiviteter kan 

automatiseras. Alternativt att mailverktyget kan hanteras av flera: Inga problem 

att låta flera personer generera mailutskick.  

 

Kvarstår: Hur säljer vi oss på hemsida, Torparnytt, face Book osv. Vilken är 

vår målgrupp? Vad gör att man skall välja BSL? Vi tittar på frågan i höst. 

 

Till ÅM: Hur kommunicerar klubben? Via mail, FB, Torparnytt? Hur fyller vi 

Torparnytt på bästa sätt? 
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Anläggningsgruppen och Torpstaden 

Stängningshelg fick utmärkt med ca 24 båtar/35 personer närvarande. 

 

Skyltar och instruktioner kommer att ses över under vintern. 

 

”Nöjesgruppen” 

Kommande: Fest enligt inbjudan 19/11- nästan slutsålt! 

Vi planerar för en ”Välkomsthelg” för nya medlemmar första helgen i maj. 

Förslag att bjuda in Sjöräddningen (och samtidigt ge dom ett bidrag). 

 

Båtklubbarnas varv 

Alla platser uthyrda. 

”Öppet hus” planeras till våren då lokala företagen anordnar Båtens dag på 

Lillåudden. Svalt intresse från varvs-styrelsen. 

  

VFBAB 

VFBAB’s årsmöte hålls 15/11. Klubben representeras av Christer Svensson 

och Barbro Brunman.  

BSL har fått svar på motion angående båtbottentvätt – redovisas på ÅM.  

 

Barn- och Ungdomsgruppen 

Ingen rapport denna gång.  

 

Båtrådet 

 Kommunen har hållit i en Workshop där stadens klubbar inbjöds att tycka till 

om framtidens båtliv i Västerås. Ämnen som miljö, hamnar, vinterförvaring, 

torr- och sjösättning diskuterades. Kommunen sammanställer och kommer 

genomföra en enkät riktad till alla båtägare.  

Slutsats: Viktigt att klubbarna agerar gemensamt i viktiga frågor. 

Ordförandemöten uppmuntras. ”Starkare tillsammans”  

 

6. Övrigt Valberedning presenterar status: Ett upprop kommer att publiceras på FB och 

via Torparnytt.  

 

Diskussion kring klubbens medlemskap i SSF. Informationssammanställning 

presenteras – frågan tas upp på kommande ordförendemöten och nästa 

styrelsemöte. 

 

Manske fixar 30 mackor till årsmöte 17 november i JKV’s lokaler.  

  

7. Nästa möte Konstituerande styrelsemöte beslutas efter ÅM. 

  

8. Avslutning Mötet avslutades.  

  

 Vid protokollet                                            Justeras 

 

 

Göran Manske                                           Barbro Brunman 

  



 

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 28-29   

Juni 

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

2016-06-24-25 Midsommarfirande i Torpstaden  

Augusti 

2016-08-18 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  

2016-11-02 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 

 


