STYRELSEN FÖR BÅTSÄLLSKAPET LÖGARÄNGEN
Verksamhetsberättelse för sensommar och hösten 2017

Styrelsen för Båtsällskapet Lögarängen ber att få lämna följande redovisning över sitt
arbete under sensommar och hösten 2017.
Styrelsens sammansättning.
Christer Svensson, ordförande
Jan Blomkvist, sekreterare
Monica Svartström, kassör
Peter Bäversten, ledamot
Göran Lövgren, suppleant

Styrelsesammanträden
Styrelsen har under tiden augusti till november hållit 3 ordinarie sammanträden. Styrelsen har
varit representerad i Båtrådet, MBF, Båtklubbarnas varv samt Västerås Förenade
Båtklubbar AB.

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
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.

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.

Ekonomigruppen
Klubbens ekonomi är god!
Kassan och båtklubbskontot har en behållning på 413 000 kr, en ökning med ca 121 000
kr under året!
3 fler har betalt, 294 mot 291 jämfört med föregående år. Vi hade budgeterat med 280
betalande medlemmar. Glädjande är också 24 nya medlemmar mot 13 st år 2016.
förbundsavgifter ca 50 000 kr (SBU/MBF 29 000 kr och SSF 21 000kr), -administration
ca 12 500kr (porto, bokförningsprogram, webbhotell), -styrelseomkostnader ca 16 500 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 59000 kr, som blev mindre än budgeterat.
Inför det gångna verksamhetsåret hade vi budgeterat med ett överskott på ca 10 000 kr
som blev mycket bättre ca 113 000 kr pga. flera nya medlemmar samt lägre driftkostnader än
beräknat.
Monica Swartström / Kassör

Anläggningsgruppen
Gruppen har 10st medlemmar där Lars Andersson är sammankallande. Ett planeringsmöte
har hållits där arbetsschema och prioritering av arbetsuppgifter gjorts.
Traditionsenligt har öppnings- och stängnings-helg genomförts. Ett 20-tal besättningar,
i stort sett samma som under flera tidigare år, har jobbat med de olika säsongsbetonade
arbetsuppgifterna. Trevligt samkväm med kaffe, lunch och kvällsmat för deltagarna.
Exempel på arbetsuppgifter under året;
-mellan veckorna 23-39 har gräset klippts, toaletterna städats, koll av fekalienivå i tankar,
-grästrimning vid behov

-slamsugning av fekalier
-reparation och underhåll av maskiner
-nya skyltar är uppsatta
-införskaffande av material till och renovering av sittbänkarna vid stugaltanen
-bryggan mot tältet har förstärkts och reparerats efter haveri
-trädröjning bakom verkstad
-bryggbelysning södra bryggan
-bortforsling av sopor
-mm.
Förslag på framtida åtgärder;
-ersätt tegeltaken på stugan och toan, förslagsvis med plåttak
-renovering och ny stämpling av bastubryggan
-ny stämpling och ev. renovering södra bryggan
-utvändig målning av verkstad/toaletter
-segel/lekboden bör fixas

Lars Andersson
Sammankallande Anläggningsgruppen

Nöjen
Under sensommar och höst 2017 har klubben haft 2 aktiviteter på Torpis. Kräftskiva med kräftsegling
och stängningshelgen. På stängningshelgen var vi ca 14 st båtar och 26 personer som var med och
arbetade under helgen. Klubben bjöd på lunch och middag under lördagen och det räckte även till
lunch på söndagen för de som var kvar. Kockar under helgen var Janne Blomkvist och Sandra
Castagna Holmer. Alice och Kjell Holm hade bakat väldigt goda kakor och bakelser som intogs med
förtjusning under dagen.

Barn och Ungdomsgruppen
Under 2017 har barn och ungdomsgruppen sett över behovet av leksaker både inne och ute och
kompletterat det som behövts i form av bl.a. bollar, hinkar, och spel m.m.
Under midsommarfirandet på Torpis gjorde barn och ungdomsgruppen en tipspromenad för både

stor och liten samt bjöd på glass i Magasinets Café för de som gick promenaden. Fina priser
inhandlades och lottades ut under helgen för tappra BSL:are som både gick tipspromenad och
tävlade i 5-kamp.
En grupp ur barn och ungdomsverksamheten har också vid ett tillfälle hjälpt till att kratta och rensa
upp vid Lübecks sten en varm härlig lördag i juni.
/Gill Oscarsson

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. 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.
Jan Blomkvist med i BSLs styrelse och tillika vår representant i VFB AB, Christer Svensson 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 fallit på plats. 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 3 av platserna denna
vinter.
/Jan Blomkvist

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.
/Christer Svensson

Mälarens Båtförbund, MBF

Båtsällskapet Lögarängen är genom sitt medlemskap i Svenska Båtunionen (SBU),
även med i Mälarens Båtförbund (MBF). Undertecknad Sitter i MBF:s styrelse samt är BSL:s
representant på MBF:s medlemsmöten.
Undertecknad har varit med på förbundets medlemsmöten dvs. Förbundsrådet, regionalkonferens
och Båtdagen (årsmötet). Undertecknad har
under året följt händelser och nyheter från förbundet och förmedlat dessa till BSL:s styrelse.
Nytt för i år var den regionala konferensen med Hjälmarens Båtförbund och representanter från
SBU:s styrelse. På den konferensen representerades BSL av Jan Blomkvist och jag var med som
styrelseledamot i MBF.
Mycket av det som MBF och SBU jobbar med kan ni läsa om i tidningen Båtliv, som
alla BSL:s medlemmar får i brevlådan.

Anders Blomkvist / BSL:s representant i MBF

Avslutning
Styrelsen ber med denna redovisning få tacka alla medlemmar för båtsäsongen 2017
Styrelsen hoppas, att de beslut som fattats och de åtgärder som vidtagits har gagnat BSL:s
verksamhet.
Västerås 2017-10-25
Christer Svensson, Jan Blomkvist, Monica Swartström
Peter Bäversten, Göran Lövgren.

