Sammanträdesprotokoll 2019-02-21
Sammanträde med:

Styrelsen för Båtsällskapet Lögarängen, BSL 2019-02-21

Närvarande:
Christer Svensson (Ledamot)
Peter Lindberg
(Sekreterare)
Anita Dahllöv
(Ledarmot)
Lennart Ängvard ( Ledarmot)
Camilla Täckdal (Suppleant)
Thord Porsander (Suppleant)
Per-Olof Marklund (Sammankallande för BSL:s Anläggninggrupp)
Frånvarande:

Monica Svartström (Ledamot)

1a. Mötets
öppnande

Christer hälsade styrelsen och funktionärer välkommen och förklarade mötet
öppnat.

2. Föregående
protokoll

Protokoll nr:1-2018-12-06 genomlästes utan kommentarer.

3. Post

Ingen post att rapportera

4. Ekonomi

Klubbens ekonomi är god vi har 583.000,00 kr,
endast mindre utgifter uppkommer närmaste tiden.

5. Rapporter

Infogruppen
Medlemmarna uppmanas fortfarande att ge uppslag till Torparnytt
Annläggningsgruppen och Torpstaden
Se bilaga.
Nöjesgruppen
Inget att rapportera, utöver att ”Vinteraktivitetsgruppen” jobbar på aktiviteter.
Båtklubbarnas varv
Inget att raportera.
VFBAB
Inget att rapportera men det finns ett inplanerat.
Barn och Ungdomsgruppen
Ingen att rapportera.
Båtrådet/Kommun
Ingen rapport.
Frågor: Enslinjen in till Mälarparken är otydlig, Ex. den inre borde höjas så den
blir tydligare.

Båtsamverkan:
Båtsamverkan i Västerås hade sitt första möte för året 14/1 där BSL
representeras av Peter Lindberg och Håkan Slagbrand.
Stölder ur/från båtar visar en mycket oroande uppgång. Under 2016 anmäldes 25
stölder ur båtar. 2018 är den siffran uppe i drygt 80. För att motverka detta har
Båtsamverkan föreslagit en rad åtgärder som successivt kommer att sjösättas.
Bland annat har kravet rests från samtliga representerade båtklubbar på att alla
kommunala bryggor ska få låsta grindar. Den framkomliga vägen i denna fråga
tycks vara att uppvakta politikerna i Nämnden för idrott och friluftsliv. En
uppskattad kostnad för detta är ca 20 000 kronor per grindparti. Frågan om
grindar kommer att tas upp vid såväl nästa ordförandekonferens som vid
kommande Båtråd.
Båtsamverkan har, genom larmtjänst försorg erhållit 18 st skyltar för uppsättning
på strategiska platser. Samverkansgruppen konstaterade att behovet är c:a 60
skyltar. Vi skall inventera de fysiska förutsättningarna för uppsättningen av
skyltarna, det är inte alla bryggor som har en lämpligt placerad stolpe. Genom
Båtsamverkans försorg har gula västar skaffats. Varje klubb kommer att erhålla
två västar att användas vid frivillig patrullering i hamnarna.
För att snabbt nå ut med information till bryggrannar föreslår Båtsamverkan
även att Facebook-grupper anordnas bryggvis.För att öka tryggheten i hamnarna
kommer Västerås stad under vintern att vidta en del åtgärder:
• Grindar sätts upp vid å-piren, Lögarängen, vid sista delen.
•

Bilbom vid sjöbodarna Öster Mälarstrand ut på piren kommer att sättas upp.

•

Bilbom Öster Mälarstrand vid Elbafärjan kommer att sättas upp sista biten
på piren (från flaggstängerna och norrut).

•

Belysning på nya bryggan Öster Mälarstrand som renoveras kommer att
sättas upp (bryggan ut mot Elbafärjan).

Anläggningsgruppen:
Per-Olof Marklund redogjorde för gruppens samansättning för 2019 och
berättade om hur arbetet kommer att fördelas mellan de elva (11)
medlemmarnade i gruppen (se även bilaga) samt redovisade om de projekt som
finns framöver för Torparstaden, projekten redovisas i bilagan.
6. Övrigt

Vi behöver skapa etiska regler för klubbens medlemmar vad gäller uppförande i
sociala/mediala trådar och uppslag.

7. Nästa möte

Torsdagen 2019-04-11, 18:30 på Lövudden

8. Avslutning

Mötet avslutades.
Vid protokollet
Peter Lindberg

Justeras
Christer Svensson

Bilaga 1 Protokoll rev 1

BSL-kalendern 2019
Januari
Vecka 4: Torparnytt no 1
Februari
2019-02-21 Styrelsemöte no 2
Mars
Bokningen för sjösättning beräknas starta mitten mars.
2019-03-01-10 Båtklubbens dag Älvsjömässan
Vecka 11: Torparnytt no 2
April
Sjösättningarna beräknas starta under april
2019-04-11 Styrelsemöte no 3.
2019-04-15 Senaste datum för kallelse till Vårmöte via Torparnytt,
hemsida/facebook
2019-04-25 Vårmöte 19:00, (ordinarie medlemsmöte no 1)
2019-04-30 Valborgsfirande i Torpstaden
Maj
2019-05-04/05 Öppningshelg i Torpstaden
Juni
2019-06-21/22 Midsommarfirande i Torpstaden
Augusti
2019-08-22 Styrelsemöte no 4
2019-08-24 Kräftskiva och kräftsegling
September
Vecka 36 Torparnytt no 3
2019-09-26 Styrelsemöte no 5
2019-09-27/28 Höststädning i Torpstaden
Oktober
2019-10-15 Sista datum för att lämna in motion som automatisk skall behandlas
på årsmöte.
2019-10-17 Styrelsemöte no 6 för att behandla motioner
November
Vecka 44 Torparnytt no 4
2019-11-06 Senaste datum för Räkenskaper omfattande 1 november till 31
Oktober till revisorerna
2019-11-02 Senaste kallelse till årsmöte Via Torparnytt/hemsida/facebook
2019-11-14 Årsmöte (ordinarie medlemsmöte no 2)
December
2019-12-05 Konstituerande styrelsemöte no 1 samt inplanering av kommande år

