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Protokoll 

1. Mötets öppnande 

Ordförande Barbro Brunman öppnade mötet 

2. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande 

Mötet anses vara stadgeenligt utlyst 

3. Fastställande av dagordningen 

Dagordning fastställdes 

4. Redovisning av årsmötesbeslut.  

Inga beslut att hantera från årsmöte 2015. Kvarstår Båtklubbarnas varv och 

Jollefrågan från Vårmöte 2015. Resultat redovisas under sina respektive avsnitt i 

punkt 7. 

5. Behandling av inlämnade ärenden 

Inga inlämnade ärenden 

6. Presentation av nya medlemmar 

Klubbens 6 nya medlemsfamiljer hälsades välkomna i sin frånvaro 

7. Rapport från arbetsgrupperna  

a. Infogruppen (Göran och Andreas) 

Andreas berättade statistik om bsl.nu 

Styrelsen tar fram ett säljande infoblad om BSL 

Förslag om att skicka mail inför aktiviteter.  

b. Ekonomigruppen (Kjell) 

Klubben har god ekonomi, 284 medlemmar har betalt 2016-avgiften. 

c. Anläggningsgruppen (Lasse) 

Urval av förbättringar som planeras på Torpis: 

Södra bryggans ”dansbana” behöver ses över. 

Mittbryggans plats för långsides förtöjning förlängs 3m. 

Belysning på grillplats 

Arbetslista förbereds till öppningsdagen 14 maj 

d. MBF (Janne) 

Ny styrelse utsedd, bl a BSL’s Anders Blomqvist som försäkringsansvarig. SBU har 

höjt avgiften per medlem med 14 kr. 

e. Tävlingsgruppen/SSF (Magnus, ej närvarande) 

Tisdagssegling är igång 

Påminnelse om Jolle-SM 17-21/6 då det kommer att vara hundratals jollar och 

följebåtar på fjärden. 

f. VFBAB (Christer) 

Mattias Björklind (WSS) rekryterad som slipförman. Ordförandekonferens har 

hållits. Policy och ägardirektiv samt flera gemensamma frågor diskuterades. 

Beslutat att ordförandekonferenser kommer att upprepas regelbundet. 



g. Varvet (Leif och Christer) 

Varvet är numera ekonomisk förening med styrelse bestående av representanter 

från alla sex ägarklubbar. Organisation och stadgar har antagits på 

konstituerande föreningsstämma. Ett av målen är ökad synlighet för varvets 

genom att ta fram en Hemsida och FB-grupp 

h. Vinteraktivitetsgruppen (Jyrki) 

Höstfest(välbesökt) och Klubbkväll hos Hjertmans (ej välbesökt) är genomförda. 

Traditionsenlig öppningshelg, midsommar och kräftskiva är planerade. 

i. Barn och ungdom (Gill, ej närvarande) 

Styrelsen har tagit fram Riktlinjer och strategi för barn och ungdomsverksamhet. 

Denna gicks igenom och godkändes som ett dokument att lägga ut på hemsidan 

för vidare bearbetning av barn och ungdomsgruppen.  Se bilaga 

j. Övriga rapporter  

i. Information från SBUs Stora Båtdag på Båtmässan 

Lyckad bussresa till Allt För Sjön. BSL deltog på ett antal konferenser och 

presentationer i samband med mässan. 

ii. Ridön i sommar.  

Rundturer, slåtterdag, pubkvällar och kanske storbilds-TV i Magasinet 

planeras. Information läggs upp på bsl.nu 

iii. Båtrådet  

Kommunen planerar för framtida utveckling av samverkan mellan 

kommunen och båtklubbar då de tar fram en handlingsplan för friluftsliv.  

Båtrådsprotokoll publiceras separat.  

iv. Annat av intresse 

- Ny sopentreprenör: Hans Sjöberg.  

- Piluddens båtklubb i Kalhäll uppmuntrar till besök/eskader. 

- Mälarenergi kommer att lägga kabel över Västeråsfjärden under Juli. 

Håll gott avstånd från kabelfartyget! 

- KG avtackades för sina insatser som ledamot i VFBAB. 

8. Övriga ärenden 

Inga övriga ärenden 

 

9. Avslutning 

Mötet avslutades och massor av mackor åts upp! 

 

Vid protokollet    Justeras 

 

 

 

Göran Manske    Barbro Brunman 

 


