
 

Sammanträdesprotokoll nr 3- 2016 2016-04-07 
 

Sammanträde med: Styrelsen för Båtsällskapet Lögarängen, BSL 

  

Närvarande: 

 

 

 

 

Barbro Brunman (barbro_brunman@hotmail.com) 

Kjell Holm (k.konrad.holm@gmail.com) 

Monica Swartström  (monica.swartstrom@kvarnvreten.se) 

Christer Svensson (christer.svensson123@gmail.com) 

Jyrki Kaipainen (jyrki.kaipainen@se.abb.com) 

Jan Blomkvist (mr@jablo.se) 

Andreas Miehling (andreas@allesweb.se) 

 

Del av tid Punkt Barn och Ungdom 

Gill Oscarsson (gilloscarsson@icloud.com) 

Nicklas Thunholm (nicklas@kranbilscentralen.se) 

 

Frånvarande: Peter Bäversten (peter@baversten.se) 

Göran Manske (goran.manske@se.abb.com) 

Magnus Eriksson (fam.eriksson@bredbrand2.com) 

 

1 Mötets öppnande Barbro hälsade styrelsen välkommen och förklarade mötet för öppnat. 

 

2. Föregående 

protokoll 

Protokoll no 2 2016  gicks igenom utan kommentarer och lades till 

handlingarna: 

 

3. Post SBU/MBF:  INGEN POST 

Höjning av avgiften utan information i förväg. Vi går tillbaks till MBF med ett 

krav om en skriftlig motivering och förklaring till höjningen så att vi kan 

redogöra till medlemmarna.  

 

SSF/VSF: INGEN POST 

Tisdagsegling planeras upp för kommande säsong denna vecka. 

 

4. Ekonomi 273 betalande medlemmar till dags dato.32 får en påminnelse under april. 

 

5. Rapporter 

 
Infogruppen 

Skärgårdsdagen är planerad till 28-29 maj och då är Broschyr/välkomstfolder 

klar. De som antecknar sig för medlemskap denna dag kommer att erbjudas en 

rabatt, 50 %, på inträdesavgiften. Jyrki och någon mer medverkar under 

dagarna. Vi kollar av under vårmötet vilka som kan vara med.  

 

Hur säljer vi oss på hemsida, Torparnytt, face Book osv. Vilken är vår 

målgrupp? Vad gör att man skall välja BSL? Vi tittar på frågan i höst. 

 

Annläggningsgruppen och Torpstaden 

Först mötet för säsongen har hållits. En grov plan har tagits fram med ett antal 

punkter. Planering för utforsling av diverse material och utrustningar kommer 

att anordnas. Meddela Gill (Barn och Ungdom) att de kan kontakta Lasse A för 

utkörning av material vid samma tillfälle.  

 

 

mailto:barbro_brunman@hotmail.com
mailto:k.konrad.holm@gmail.com
mailto:monica.swartstrom@kvarnvreten.se
mailto:christer.svensson123@gmail.com
mailto:jyrki.kaipainen@se.abb.com
mailto:mr@jablo.se
mailto:andreas@allesweb.se


 

Beräknat antal gånger som gruppen behöver åka ut för att underhålla 

anläggningen är upp till 25 gånger per säsong. Kräver mycket planering och 

koordinering.  

 

Enligt tidigare diskussioner och beslut så har vi sagt att det ska det vara kul att 

vara med och jobba frivilligt för båtklubben. Vi har tittat på hur andra klubbar 

gör och kommit fram till att det finns klubbar som ordnar förtärning 

(lunch/fika/kväll/lunch) under arbetshelger. Enligt uppgift vinner man då två 

saker. Det ena är att alla kan arbeta intensivt hela dagen och det andra är att de 

som åker ut på sin fritid känner att de får ”kredit” för sin insatts. I dessa fall så 

kräver Klubben föranmälan för att kunna arrangera för framförallt kvällens 

mat.  

 

Styrelsen beslutar att i år prova den modellen med Förtärning till 

öppningshelgen (och melodifestivalsfinal med betting). Kjell och Barbro 

planerar upp.  

 

”Nöjesgruppen” 

Jyrki börjar dra i Midsommarfirandet. Eventuellt så arrangeras ett 

barndisko/biokväll på midsommardagen av Barn och Ungdom som en ny 

tradition.  

 

Båtklubbarnas varv 

Konstituerande styrelsemöte inplanerat till den 12 april. Flyter på med alla 

förändringar.  

 

VFBAB 

Christer rapporterade från VFBAB.  

- Sjösättning påbörjas 9 april 

- Styrelsemöte nästa vecka dit Christer tar med sig förslag från medlem 

på botentvätt  

-  

Styrelsen beslutade att genomföra en avtackning för Klas-Görans insatts i VFB 

AB under det gångna året på vårmötet. Kvarstår. 

 

BSL har genomfört en ordförandekonferens med övriga båtklubbar i VFB AB. 

Direktiv för VFB AB är överskickat. Efter Årsstämman kan vi lägga ut 

direktivet på vår hemsida så att det är synligt och tydligt för alla medlemmar.    

 

Barn och Ungdomsgruppen 

Största delen av detta styrelsemöte avhandlade framtaget förslag på Riktlinjer 

och Strategi för Barn och Ungdom. Vissa ändringar på skrivningen önskades 

av Barn och Ungdomsgruppen. Efter justering kan dokumentet fastställas på 

Vårmötet.   

 

Beslutades att en GLAD skylt tas fram som sätts upp vid boden där 

barnsakerna finns som anger att man plockar undan efter sig när man lekt 

färdigt och att ALLA saker ska vara tillbaks på plats på kvällen. Skylten kan 

utformas på öppningshelgen då vi säker behöver ta fram fler skyltar till 

anläggningen.  

 



 

Frågeställningar att arbeta vidare på med en enkät är 

- Nuvarande barnstruktur 

- Önskemål från barn och ungdomsfamiljer 

- Få fram ett antal föräldrar som vill vara med och arbeta aktivt 

Andreas tar fram ett förslag och diskuterar med Barbro så försöker vi få ut 

enkäten så snabbt som möjligt 

 

Båtrådet 

 Monica och Göran medverkade på båtrådet 6 april. När protokollet kommer så 

lägger vi ut det på hemsidan.  

 

6. Övrigt Vårmötet 21 april 

Kallelse har gått ut i Torparnytt, på Hemsidan samt Facebook. Lokal bokad och 

ca 40 mackor beställda.  

 

Årlig genomgång av ”Anläggningen”  
Genomgången dokumenteras i ett eget dokument med bilagor som läggs upp 

på hemsidan för kännedom.  

 

- DOKUMENT 

Dokument för Miljö (4 stycken) Säkerhet samt Ordningsregler Gicks igenom 

och konstaderades uppfylla myndighetskrav och innehålla relevant 

information. Ingen revision av dessa dokument 2016. 

 

Dock konstaterades att Klubben behöver ett till förtydligande dokument som 

hanterar medlemmars frivilliga insattser på anläggningen i enlighet med 

information från SBU. Tas fram under 2016 för fastställande på årsmötet.  

 

- ANLÄGGNINGEN 

Gås igenom fysiskt under öppningshelgen. Barbro tar fram ett anpassat 

underlag. Eventuella brister som då upptäcks planeras in för åtgärdande.  

 

 

Arkivet  

KVARSTÅR: Fritidsbåtsmuseet kommer att få lov att flytta någon gång under 

de närmast 2 åren. BSLs arkiv som finns där måste hanteras.  

  

7. BSL Kalender 

och Nästa möte 

Kalenders fram till nästa styrelsemöte stämdes av och datum i Augusti 

justerades så att nästa Styrelsemöte är Torsdagen 18 augusti 2016.  

  

8. Avslutning Mötet avslutades.  

  

  

Vid protokollet                                            Justeras 

                                              

 

 

Barbro Brunman                                           Kjell Holm 

 

  



 

 

Bilaga 1 Protokoll no 1 2016 

BSL-kalendern 2016  
 

December 

2015-12-09 Konstituerande styrelsemöte no 1 samt inplanering av kommande år  

Januari 

Vecka 3: Torparnytt no 1 

Avierna för årsavgiften skickas ut tillsammans med information om var man hittar 

information.  

Mars  

Bokningen för sjösättning beräknas starta mitten mars. 

2016-03-03 Styrelsemöte no 2 

2016-05-05 Båtklubbens dag Älvsjömässan 

Vecka 11: Torparnytt no 2   

April 

Sjösättningarna beräknas starta X april (datum meddelas senare)  

2016-04-07 Styrelsemöte no 3 

2016-04-10 Senaste datum för kallelse till Vårmöte via Torparnytt, hemsida samt facebook  

2016-04-21 Vårmöte (ordinarie medlemsmöte no 1)  

2016-04-30 Valborgsfirande i Torpstaden  

Maj 

2016-05-14 Vårstädning i Torpstaden  

Tisdagsegling startar (datum meddelas senare) 

Västerås Skärgårdsdagar 28-29   

Juni 

2016-06-04 Information Politiker/Tjänstemän jämnt år/Information nya medlemmar ojämnt år 

2016-06-24-25 Midsommarfirande i Torpstaden  

Augusti 

2016-08-18 Styrelsemöte no 4  

2016-08-27 Kräftskiva och kräftsegling  

September 

Vecka 36 Torparnytt no 3  

2016-09-22 Styrelsemöte no 5 

2016-09-24-25 Höststädning i Torpstaden  

WSS Höstkroken Inshore segeltävling 

Oktober 

2016-10-15 Sista datum för att lämna in motion som automatisk skall behandlas på årsmöte  

2016-10-20 Styrelsemöte no 6 för att behandla motioner 

November 

Vecka 44 Torparnytt no 4  

2016-11-05-06 Sista helgen Färjan går till Ridön. Passa på att besöka ön för promenad och 

korvgrillning.  

2016-11-05 Senaste datum för Räkenskaper omfattande 1 november till 31 oktober till 

revisorerna  

2016-11-07 Senaste kallelse till årsmöte Via Torparnytt/hemsida/facebook  

2016-11-17 Årsmöte (ordinarie medlemsmöte no 2) 

December 

2016-12-XX Konstituerande styrelsemöte no 1 samt inplanering av kommande år 

 


