
Bilaga 1 Protokoll Va rmo te 2016 
SAMMANSTA LLNING BARN/UNGDOM 

Bakgrund 
I BSLs stadgar § 2 punkt 2 finns det angivet att det bör finnas arbetsgrupper som hanterar 

olika områden. Där nämns Barn/Ungdom som en viktig del.  

 

Varje år utses en ansvarig i klubben för detta område.  

 

Aktivitetsnivån är olika hög på området. Vissa år har tipspromenader genomförts utanför 

midsommarhelgen. Besök av sjöräddningen ordnats. Disko i stugan och annat roligt. 

Midsommarhelgen är alltid vikt för många aktiviteter som är anpassade för gruppen.  

 

BSL har under modern tid inte haft några sommarläger för att lära barn och ungdomar att 

segla. Vilket t.ex. grannklubben WSS har.  

 

Klubben har genom åren anskaffat utrustning för barn och ungdom. Likaså har privatpersoner 

skänkt diverse för barn och ungdom till klubben.  

 

Vid jämna mellanrum kommer dock propåer upp i klubben om att vi behöver göra mer samt 

att vi behöver anskaffa ytterligare utrustning för att göra något för gruppen.  

 

Styrelsen har vid ett antal tillfällen sedan 80 talet t.ex. undersökt anskaffning av större 

segelbåtar för ungdomar utan att det har resulterat i inköp. Varje gång har frågan fallit på att 

vi inte har haft någon ansvarig för omhändertagande av utrustning och att inköpet skulle 

motsvara 30 % av hela årsomsättningen. Det har, vad som har kunnat kontrolleras med 

föregående styrelser, aldrig budgeterats för inköp. Inte heller finns det medel avsatta i 

nuvarande budget.  

 

Varför formulera riktlinjer och strategi 

Styrelse 2015 gav en grupp av familjer med barn i mellan åldern i uppdrag att se över hur man 

skulle kunna säkerställa att våra barn och ungdomar skall trivas på vår anläggning. Gruppen 

skickade in en lista hösten 2015.  

 

Styrelse 2016 har under 2 separata styrelsemöten diskuterat  

- listan,  

- vad vill vi åstadkomma,  

- vad är rimligt,  

- hur ska vi göra,  

- kortsiktiga och långsiktiga mål.  

 

Under processen så kom styrelsen 2016 fram till att BSL behöver en gemensam skrivning 

som rör området så att klubben har något att gå tillbaks till och framförallt att vi tydliggör 

VARFÖR vi anser att området är VIKTIGT.   

 

  



BSLs styrelses förslag till  

Riktlinjer och Strategi fo r Barn och 
Ungdomar 

Att presentera på Vårmötet 2016 
 

 Dagens barn och ungdomar är våra framtida klubbmedlemmar som skall fortsätta bygga 

vidare på BSL andan.  

 

Genom att formulera Riktlinjer och Strategi för Barn och Ungdomar som innehåller till vilka 

grupper vi vänder oss, vilket utbud BSL bör fokusera på och hur området skall skötas. Vissa 

aktiviteter kommer BSL inte att kunna genomföra i egen regi men då tar vi hjälp av det stora 

närverket som finns inom båtklubbarna i Västerås.  

 

BSL skall ha en Barn och Ungdomsgrupp där ordförande i gruppen medverkar på BSLs 

ordinarie styrelsemöten förutom att hålla egna möten i gruppen.  

 

Barn drar Barn.  

Ungdomar drar ungdomar.  

Ju fler kompisar den yngre generationen kan träffa på klubben ju fler kommer att vilja 

komma.  

 

Grupper som man kan identifiera är  

- Små barn där det krävs konstant föräldranärvaro 

- Mellanstora barn som kan leka fritt där föräldrar har uppsikt samt barnen har relevanta 

skydd 

- Större barn som kan röra sig fritt eftersom de har god kännedom om både hur de 

säkrar sin egen säkerhet och vad som gäller för gemensam egendom och i naturen. 

Framförallt för växter och djur 

- Ungdomar som inte ännu kan lämnas ensamma hemma trots att de vill de 

 

Utöver dessa grupper så finna en mellangrupp som ibland kanske följer med ut. Det är i 

perioden när man frigör sig från föräldrarna men när man är vuxen gärna köper en egen båt. 

Den gruppen kommer inte att behöva någon speciell strategi eftersom antalet besök per år är 

minimalt och då de kommer vill de oftast bada bastu och använda utrustning som ligger i 

anslutning till bastubryggan.    

 

 

För att barn och ungdomar ska trivas så behövs det aktiviteter av olika slag. För att få många 

som möjligt att delta behöver aktiviteterna återkomma med en regelbundenhet så att det blir 

lätt att planera in. I BSL kalendern ska det finnas t.ex. 1 fasta (i tiden) barn och 

ungdomsaktiviteter per säsong utöver midsommar. Det är barn och ungdomsgruppen som 

ansvarar för att planera upp och genomföra aktiviteten tillsammans med föräldrar.   

 

Samverkan med andra inom båtlivet kan vara aktiviteter via JKV för de som vill segla på lite 

mer avancerad nivå, Sjöscouterna, havskajakklubben samt WSS som varje år genomför ett 

segelläger på Kedjeön.  



 

Den utrustning som i dagsläget finns i Torpstaden är tillräckligt omfattande för de tre första 

grupperna. Utrustningen kräver också kontinuerligt underhåll som i dagsläget sköts av några 

få. Eftersom allt arbete är frivilligt och bygger på ideell basis kan vi inte köpa in mer 

utrusning.    

 

Man kan dela in utrustningen i tre grupper. Leksaker, fasta saker och vattensaker. Här behöver 

man göra årliga inventeringar och komplettera så att status är god och sakerna funktionella.  

 

Leksaker   

Efter inventering köps sådant som går åt varje år som papper, pennor och annat in så det finns. 

Likaså kan man behöva köpa in t.ex. nya spel både utomhus och inomhusvarianter. BSL 

budgeterar för en fast omkostnad för detta och barn och ungdomsgruppen genomför. 

 

Fasta saker  

Här avses bodar, sandlådor och annat som behöver underhållas av personer med god 

kännedom om snickerier. Vid öppning och stängning så ses anläggningen över och 

anläggningsgruppen avgör om något behöver åtgärdas eller köpas in.  

 

Vattensaker  

Jollar, trampbåtar, eka, kanot och alla andra vattensaker ses över vid öppning och stängning. 

Behöver något repareras eller köpas in vid dessa tillfällen hanteras det av personer som är 

närvarande. Resterande säsong så ansvara barn och ungdomsgruppen för översyn och 

hantering av reparationer tillsammans med övriga föräldrar.      

 

För ungdomar som är inte ännu får vara hemma och kanske därmed förhindrar föräldrar och 

småsyskon att åka ut med båten behöver vi ta fram ett underlag som visar  

- hur många  

- vad vill de göra  

Utifrån vad vi kommer fram till får vi ta ställning till vad vi kan göra.  

 

Barn och Ungdomsfrågorna ska hanteras av Barn och Ungdomsgruppen. Tills sin hjälp har de 

alla klubbmedlemmar men framförallt andra föräldrar som vill ha en bra och rolig miljö för 

sina barn. Därför slår BSL fast att i allt arbete för barn och ungdomar så krävs det en aktiv 

föräldramedverkan eftersom BSL bygger på ideellt arbete.  

 

I föräldramedverkan så förutsätts att 

- tillse att barnen använder säkerhetsutrusning och skydd  

- barnet inte utsätter sig för situationer som barnet inte är moget för 

- förmedla vikten av att vara rädd om gemensam egendom och djur och natur  

- vara med och sköta och underhålla utrusningen 

- bidra med egen tid vid planering och genomförande av aktiviteter  

  



Bilaga till Riktlinjer och Strategi för barn och Ungdom 
Nuläge utrustning  
 

I Torpstaden finns följande utrusningar och möjligheter som vänder sig direkt till barn och 

ungdomar 

 

AVGRÄNSAD PLATS FÖR MINDRE BARN 

Iordningställd med gungor, rutschkanor, sandlåda, träbåt samt lekstugeveranda och bod 

innehållande diverse saker som behövs när man är liten och vill leka . 

 

GRÄSMATTOR 

Möjlighet för att spela boll, badminton, krocket, brännboll, kubb och andra lekar som kräver 

stora rena ytor.  

 

BSL har i sin policys angivit att ingen grillning får ske inom området förutom på avsedd plats 

för att säkerställa en säker och trygg miljö för de som vill röra sig på gräsytorna.   

 

CYKLAR 

Är avskaffade efter beslut av styrelsen 2015 eftersom  

- cyklarnas säkerhetsnivå var undermålig, dåliga bromsar/inga hjälmar osv,  

samt att  

- skötseln av cyklarna hamnade på de som var med och stängde/öppnade anläggningen.  

 

VATTENNÖJEN 

För de minsta har klubben anskaffat ett antal baljor som kan ställas upp på bastubryggan 

eftersom det inte finns någon badstrand i anslutning till anläggningen. Till baljorna finns även 

leksaker som passar för vattenlek. 

 

Vid bastubryggan har även en rutschkana för vatten placerats.  

Vidare så har klubben 2 till 3 optimistjollar, antalet beror lite på aktuell status. Segel och Rigg 

finns just nu i Lekboden. Plan finns att flytta ner detta till vattnet så att det blir enklare att 

plocka ihop sakerna efter användandet.  

 

3 trampbåtar finns att tillgå där minst 3 barn åt gången kan åka runt i viken.  

 

En kanot är skänkt till klubben som används flitigt av både vuxna och barn/ungdom.  

 

Gamla surfbrädor och ”hästskor” förnöjer de flesta under många timmar då det är badväder. 

 

En större Eka som har möjlighet att sätta klubbmotorn på (om man fyller på bensin så att det 

inte blir tomt i tanken) finns också för dem som vill åka ut i Lillsjön och fiska.  

 

De flesta barn/ungdomar ägnar några timmar i bastun med sina föräldrar vilket även skall 

räknas in i det som BSL erbjuder.  

 

STUGAN 

Här finns TV, Stereo, Spel av olika slag samt en lekhörna för de minsta.  

 

  



INTERNET 

Torpstaden ligger i s.k. radioskugga. Vi nås inte av någon stark signal vare sig från Sörmland 

eller Västmanland.  

 

Ett antal torp  har fått en slavsändare från Telia eftersom de tog bort fasta kabeln men det 

fungerar inte så bra enligt ryktet. Vi har aldrig haft fast lina så vi kan inte kräva samma 

service från Telia. WSS har satt upp ett antal privata/egna routrar och antenner och kommer åt 

signal från Kärrbolandet eftersom de ligger med öppet vatten.   

 

På Ridön och i närområdet finns följande möjligheter för lek och nöjen. 

 

Vid Lubecks sten, ca 1,5 km från Torpstaden, kan man både bada från strand och grilla korv i 

iordningställd grillplats. Stranden är lite stenig och minimal men som ett utflyktsmål när man 

kommit upp lite i åldern så kan det vara tillräckligt äventyrligt. Åt andra hållet ligger 

Scoutviken som också har iordningställd grillplats. Ön har många vandringsleder där man kan 

se både djur och växter som är intressanta. I Magasinet har Börje, ordförande för Ridöns 

vänförening, sommarkaffe och glass. En promenad dit tar några timmar.  

 

Fiske i vattnen runt ön har redan nämnts ovan men förtjänar att omnämnas. 

 

Med en jolle kan man åka på upptäcktsfärd runt öarna. Det finns ett mycket trevligt kort över 

Ridöarkepelagen som Kryssar-klubben tagit fram där man kan hitta många spännande små 

farleder som är fina genvägar ner till Sundbyholm. 

 

Sundbyholm har stor fik med stor sandstrand. Platsen är nåbar med en jolle med en motor.  

 


