
STYRELSEN FÖR BÅTSÄLLSKAPET LÖGARÄNGEN  

Verksamhetsberättelse för våren 2017   

Avgående styrelsen för Båtsällskapet Lögarängen ber att få lämna följande redovisning över sitt 

arbete under våren 2017. Berättelsen skall delges medlemmarna under punkt 2 h på årsmötet där 

avgående styrelse hoppas att medlemmarna lämnar avgående styrelse ansvarsfrihet.  

Styrelsens sammansättning: Barbro Brunman, ordförande tillika sekreterare.  Kjell Holm, kassör.  

Christer Svensson och Monica Swartström, ledamot. Peter Bäversten och Göran Lövgren, suppleant  

Styrelsesammanträden: Styrelsen har under första halvåret hållit 4 ordinarie sammanträden. 

Styrelsen har varit representerad i Båtrådet, MBF, Båtklubbarnas varv samt Västerås Förenade 

Båtklubbar AB.  

Ingen representation i år heller i VSF från BSLs sida. Engagemanget har varit mycket lågt sedan 

mitten av 90 talet. Några få medlemmar har verkat inom VSF Styrelsen och endast en handfull 

medlemmar har tävlat under BSL flagg under de senaste 10 åren. Styrelsen valde att lägga fram en 

proposition till vårmötet som antogs med acklamation.   

Utöver vårens Båtråd som vi alltid deltar i så har vi även i vår har vi haft ett antal möten och samråd 

med Västerås stad. Framförallt har vi aktivt arbetat med framtidens båtliv i Västerås och information 

vi har fått har vi sedan delgett medlemmarna via olika kanaler. 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. I och med att styrelsen kommer att omforma sig i slutet på augusti så har 

BSL meddelat Intresseföreningen att BSL inte kommer att medverka på Ridödagen i början på 

augusti.   

I våras vid Öppningshelgen gjorde styrelsen 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. Trots noggrann genomgång visade det sig under midsommarhelgen att 

bastubryggans stolpkonstruktion vek sig under vikten av alla sittande medlemmar som lyssnade på 

tipspromenadens resultat. Som tur var blev det endast några lätta blessyrer. Bryggan är numera 

återställd samt förstärkt av anläggningsgruppen.   

Under våren så har styrelsen med funktionärer också genomgått olika utbildningar via SBU. Mycket 

trevligt och intressant att genomföra en gemensam dag. Styrelsen har också genomfört en enkät via 

mailutskick till medlemmarna för att undersöka vad som är viktigt för våra medlemmar ur 

engagemangsynpunkt. Tyvärr så var svarsfrekvensen mycket låg.  

BSL :s initiativ till ordförandekonferens håller i sig och klubbarna fortsätter att  träffats och pratat 

igenom vilka gemensamma frågor klubbarna har som vi kan hjälpas åt med. Genom att diskutera 

framtidsfrågor kan vi tillsammans möta stadens politiker och tjänstemän med en mer samlad bild av 

båtlivets behov.  

Arbetsgruppernas arbete, förutom ekonomi, redovisas i verksamhetsberättelse för hösten 2017.  


