STYRELSEN FÖR BÅTSÄLLSKAPET LÖGARÄNGEN

Verksamhetsberättelse för 2016
Styrelsen för Båtsällskapet Lögarängen ber att få lämna följande redovisning över sitt
arbete under verksamhetsåret 2016.
Styrelsens sammansättning.
Barbro Brunman, ordförande
Göran Manske, sekreterare
Kjell Holm, kassör
Christer svensson, ledamot
Monica Swartström, ledamot
Peter Bäversten, suppleant
Jyrki Kaipainen, suppleant
Styrelsesammanträden
Styrelsen har under verksamhetsåret hållit 6 ordinarie sammanträden. Styrelsen har
varit representerad i Båtrådet, MBF, Båtklubbarnas varv samt Västerås Förenade
Båtklubbar AB.

Utöver de två Båtråd som vi deltar i så har vi även i år har vi haft ett antal möten med
Västerås stad. Framförallt har vi arbetat med att få fram information om byggnationen vid
Öster Mälarstrand som vi sedan har delgett medlemmarna via olika kanaler. Vi har också
medverkat i ett arbete med att bidra med förslag till en enkät för framtidens fritidsbåtshamn.
Styrelsen anser att det är viktigt att vara med och aktivt försöka påverka Västerås stad så att vi
bidrar till ett framtida bra båtliv för våra klubbmedlemmar.
Eftersom Ridön med klubbanläggningen är mycket viktig för klubben har styrelsen även varit
aktiv i Ridöns Intresseförening. Här har vi medverkat på informationsmöte om eventuella
förändringar av Sveaskogs ägande av fastigheter. Vidare så medverkade vi på deras årsmöte
för att bidra med förslag på hur ön kan utvecklas.
I våras vid Öppningshelgen provade styrelsen att göra en översyn utifrån vår Miljö och
Säkerhetsplan som antagits 2015. Vi kan med stolthet tala om att anläggningen uppfyller alla
krav man kan ställa på en utsjöhamn med råge.
Under våren så har styrelsen med funktionärer också genomgått olika utbildningar via SBU.
Mycket trevligt och intressant. Styrelsen har tillsammans med arbetsgruppen också under året
genomfört en översyn av Barn och Ungdomsgruppen policy och strategi.
BSL har också kallat till en ordförandekonferens där båtklubbarnas ordförande har träffats och
pratat igenom vilka gemensamma frågor vi har som vi kan hjälpas åt med. Det blev ett lyckat
möte där BK Wega tog stafettpinnen och genomförde konferens nr 2. Nu har WSS
stafettpinnen. Ett konkret resultat av våra konferenser är att vi nu har fått fram ett gemensamt
ägardirektiv för vårt 100 % ägda företag VFB AB som presenteras på bolagsstämman för
fastställande. Det innebär att de som sitter i styrelsen nu har fått ett dokument att vända sig till
när svåra frågeställningar kommer upp.
Det praktiska arbetet har som tidigare bedrivits i arbetsgrupper. Tanken bakom
arbetsgrupperna är att arbetet skall spridas på så många händer som möjligt.

Arbetsgruppernas redovisning
Infogruppen har utgjorts av undertecknad, tidnings- och webansvarig Andreas
Miehling. Gruppens uppgift är att sprida information om vad som händer inom klubben
genom tidningen Torparnytt med fyra nummer under året samt genom hemsidan och
Facebook grupp. Gruppen ansvarar även för medlemsregistret samt skickar över
medlemsuppgifter till SBU. Under året har en informationsfolder tagits fram och
distribuerats vid olika tillfällen.
Torparnytt
Vi söker mer material från medlemmar. Reseskildringar, Köp/Sälj, Mekarprojekt,
Naturhamnstips – allt är välkommet!
Hemsidan skickar nu per automatik ut nyupplagda nyheter till e-post-listan. Det sker
samlat under kvällen den dagen nyheten eller nyheterna läggs upp. Upplägget önskades
av medlem under vårmötet. Vi tycker att det var ett bra förslag och är alltid öppna för
andra förslag.
Trafiken på hemsidan är helt oförändrad under det senaste året. Vi snittar knappa 20
sessions per dag och toppar kring 100. Toppar som förväntat efter stora möten och
Torparnytt. Majoriteten, ca 60-70 %, sitter vid vanliga datorer.
Facebook-sidan har 218 gillare och gruppen växer långsamt men säkert. Kul att några
medlemmar på sistone har bidragit med bilder!

Andreas Miehling/Webmaster
Göran Manske/Sekreterare

Ekonomigruppen Klubbens ekonomi är god!
Kassan och båtklubbskontot har en behållning på 295 000 kr, en ökning med ca 75 000
kr under året!
Årets höjning av medlemsavgiften har inte resulterat i färre betalande medlemmar utan
5 fler har betalt, 291 mot 286 jämfört med föregående år. Vi hade budgeterat med 280
betalande medlemmar. Glädjande är också 13 nya medlemmar mot 12 st år 2015.
Försäkringsskyddet har flyttats till Svenska Sjö från LF. Orsaken är ca 4 000 kr lägre
kostnad och att Sv. Sjö från i år kunnat erbjuda fullvärdesförsäkring på samtliga
byggnader till en total kostnad av ca 8 500 kr.
Löpande större kostnader under året; -el ca 14 000 kr, -arrende ca 8 000 kr, förbundsavgifter ca 47 000 kr (SBU/MBF 30 000kr och SSF 17 000kr), -administration
ca 6 000kr (porto, bokförningsprogram, webbhotell), -styrelseomkostnader ca 11 000 kr
(lokalhyror, fika). Se även Anläggningsgruppens verksamhetsberättelse, där förutom
vissa av ovan nämnda kostnader, även löpande underhåll, reparationer etc. ingår i
kostnaderna för klubbanläggningen på totalt ca 85 000kr, som budgeterat.
Inför det gångna verksamhetsåret hade vi budgeterat med ett överskott på ca 45 000 kr
som blev något bättre ca 75 000 kr pga. högre medlemsavgifter och något lägre
driftkostnader än beräknat.

Kjell Holm/Kassör

Anläggningsgruppen har idag 10st "medlemmar", där Lars Andersson är
sammankallande. Under året har ett planeringsmöte hållits, för att bl.a. ta fram
arbetsscheman och prioritera arbetsuppgifter.
Förutom den normala dagliga skötseln har även en säsonguppstarthelg och en
motsvarande avslutning arrangerats. Ett 20-30 tal båtar med besättningar har jobbat
hårt med de olika arbetsuppgifterna. Samkväm och förplägnad har avnjutits efter väl
utförda jobb.

Exempel på vad som gjorts inom gruppen under året:
- gräsklippning och trimning 22 gånger
- koll och städning av toaletter
- koll av fekalienivå i avloppscylindrarna till toan.
- slamsugning av fekalietankar
- projektering av nytt större sjövattenfilter och flytt av sjövatten intag.
- reparation och underhåll av alla maskiner
- installation av belysning i "förrådet" i stugan
- nya bojar och livräddningsstege har installerats
- leksand och gårdsgrus har inhandlats och transporterats till ön
- material till och tillverkning av 5st bord
- utökning av långsidestilläggningsplatserna på mittbryggan
- stolar i stugan har limmats
- bottenplåtar i grillen utbytta
Av året återstår uppföljning/utvärdering inom gruppen av 2016 samt en grovplanering
inför nästkommande år.

Lars Andersson/Sammankallande Anläggningsgruppen

Nöjen, under året 2016 har klubben haft fem aktiviteter på Torpis.
Säsongen startades med Valborgsmässoafton, Arbetshelg i Maj med vårstädning av stuga och
toaletter. Midsommarfirande med dans och musik runt midsommarstången, barnlotteri och
bubbellotteriet för vuxna. Kräftskiva med kräftsegling och avlutningshelgen. Under säsongen
har vi haft 5 vuxenlotteri som gör att vi stöttar klubben ekonomiskt.
Ett varmt tack till alla som ställt upp och bidragit med tid, lotterivinster och praktiskt hjälp för
att genomföra sommarens aktiviteter 2016!
Jyrki Kaipainen/Styrelse suppleant
Barn och ungdomsgruppen har under verksamhetsåret haft disco i klubbhuset på
midsommardagen med ett gäng stora och små deltagare som lekte och dansade så huset
gungade. Vi har också köpt in lite nya leksaker och spel att ha uppe i klubbstugan,
sandlådan och i sjön.
Med hjälp av styrelsen har det genomförts en enkät hos våra medlemmar om det finns
några förslag/önskemål som vi i Barn och ungdomsgruppen kan utveckla i framtiden för
våra yngre medlemmar.

Gill Oscarsson/Barn och ungdomsgruppen
Båtklubbarnas varv

Båtklubbarnas Varv, omvandlad till ekonomisk förening, är beläget i kv. Marinan på
Lillåudden. Varvet ägs till lika delar av sex båtklubbar i Västerås, samma klubbar som
är ägare till slipverksamheten VFB AB. Båtklubbarnas varv har över 70 års verksamhet
att se tillbaks på. Vi hoppas att återkomma till att på något sätt fira detta.
Kriterier för att kunna hyra in sig på varvet är att man är medlem i någon av
båtklubbarna. Syftet med varvet är våra klubbmedlemmar skall ha tillgång till både
plats som maskiner så att man kan bygga om, reparera eller utföra snickeriarbeten på
sin egen båt. Det finns cirka 12 inomhusplatser och cirka 22 utomhusplatser lite
beroende på båtstorlekar. Platser är till för de båtägare som skall utföra planerat jobb
med båten under vintersäsongen. Varje klubb har två representanter i varvets styrelse.
Enligt BSLs stadgar skall en av våra representanter också vara med i BSLs styrelse.
Christer Svensson, med i BSLs styrelse och tillika vår representant i VFB AB, och Leif
Jirhed har varit våra representanter under verksamhetsåret.

Omvandlingen från förening där varvet har skött sig själv till ekonomisk förening med
en extern styrelse i form av båtklubbarna har tagit upp ansenlig tid under året av alla
involverade. Gruppen som sköter den dagliga verksamheten på varvet med Bernt i
spetsen har i god anda samverkat med nya styrelsen så att alla bitar skall falla på
plats. Just nu är det fullbelagt på varvet och BSL belägger ca 15 % av platserna denna
vinter.

Västerås Förenade Båtklubbar AB
Under verksamhetsåret har BSL varit representerat i VFBAB (Västerås Förenade
Båtklubbar). Ordinarie ledamot, Christer Svensson, har aktivit deltagit i VFBAB’s
verksamhet som finns redovisad i en separat verksamhetsberättelse.

Mälarens Båtförbund, MBF
Båtsällskapet Lögarängen är genom sitt medlemskap i Svenska Båtunionen (SBU),
även med i Mälarens Båtförbund (MBF). Undertecknad har varit med på förbundets
medlemsmöten dvs. Förbundsrådet och Båtdagen (årsmötet). Undertecknad har under
året följt händelser och nyheter från förbundet och förmedlat dessa till BSL:s styrelse.
Mycket av det som MBF och SBU jobbar med kan ni läsa om i tidningen Båtliv, som alla
BSL:s medlemmar får i brevlådan. På Båtdagen (årsmötet) valdes vår BSL medlem
Anders Blomqvist in i MBF:s styrelse. Så min intension är, att från och med BSL:s
årsmöte, tar Anders över min roll att vara BSL:s representant i MBF.

Jan Blomkvist/BSL:s representant i MBF

Avslutning
Styrelsen ber med denna redovisning få tacka alla medlemmar för båtsäsongen 2016
Uppslutningen ute vid klubbanläggningen har varit mycket god. Styrelsen hoppas, att
de beslut som fattats och de åtgärder som vidtagits har gagnat BSL:s verksamhet.
Ambitionen inför 2017 är att fortsätta utveckla en i många avseenden välskött klubb till
att bli ännu bättre genom ett brett engagemang hos alla och med flera yngre
medlemmar i grupperna.
Västerås 2016-11-10

Barbro Brunman, Göran Manske, Kjell Holm, Monica Swartström

Christer Svensson, Peter Bäversten, Jyrki Kaipainen

