
Årsmötesprotokoll för Båtsällskapet Lögarängen 

Årsmöte nr 57-2017-11-16 
 

1. Mötets öppnande: Klubbens ordförande Christer Svensson hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

 

2. Genomgång av fullmakter och fastställande av röstetal: Röstlängden blev 37 röstberättigade. Av dessa var 2st 

fullmakter. 

 

3. Val av ordförande för årsmötet: Till ordförande för mötet valdes Christer Svensson. 

 

4. Val av sekreterare för årsmötet: Till sekreterare valdes Jan Blomkvist. 

 

5. Val av två justeringsmän till lika rösträknare: Till justeringsmän valdes Jan Östlund och Jyrki Kaipainen. 

 

6. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande: Mötet godkände utlysningen av årsmötet som utlystes 31/10. 

 

7. Fastställande av dagordning: Mötet godkände ett tillägg i punkt 12 om ansvarsfrihet. Klubben har haft 2 

styrelser under året och mötet gör det möjligt att rösta separat om ansvarsfrihet för dessa. 

 

8. Redovisning av vårmötesbeslut: Vårmötesbeslutet redovisades gällande stadgeändring och eventuellt utträde 

ur SSF. (Bilaga 1) 

 

9. Styrelsens verksamhetsberättelse: De båda styrelsernas verksamhetsberättelser lästes upp. 

 

10. Ekonomirapport för verksamhetsåret: De båda styrelsernas ekonomirapporter lästes upp. 

 

11. Revisionsberättelse: Revisorerna läste upp revisionsrapporten och föreslog till mötet att ge båda styrelserna 

ansvarsfrihet.(Bilaga 2) 

 

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. Båda styrelserna gavs ansvarsfrihet av mötet genom en röstning för hela 

året. 

 

13. Presentation av nya medlemmar och medlemsantal i klubben: Klubben har fått 24 nya medlemmar under året. 

22st medlemmar har valt att avsluta medlemskapet. Alla namn på de nya medlemmarna lästes upp och alla 

hälsades välkomna i klubben. Klubben har 294 betalande medlemmar. 

 

14. Framställningar från styrelsen och inkomna motioner. 

a) Motion 1 (Bilaga 3): Mötet biföll motionen. 

b) Proposition 1 (Stadgeändring, från vårmötet, se bilaga 4, 2/3 majoritet krävs enl. stadgar.): Mötet 

röstade om en stadgeändring och utfallet blev 30st för en ändring och 7st emot. Klubbens stadgar kommer 

därmed att ändras (Nya stadgar. Bilaga 5). 

c) Proposition 2 (Endast vid bifall på proposition 1, Urträde ur SSF, se bilaga 6, vanligt majoritetsbeslut.): 

Mötet röstade om ett utträde ur Svenska Seglarförbundet. Resultatet blev 27 röster för ett utträde och 10 

röster emot. Klubben kommer därmed att säga upp sitt medlemskap i Svenska Seglarförbundet innan 

årsskiftet. SSF har 1 års uppsägningstid så klubben kommer även vara med i SSF under 2018.  

 

15. Val av styrelsefunktionärer. 

a) Ordförande för en tid av 2 år: Till ordförande för en tid av 2 år valdes Christer Svensson med ett villkor av 

valberedningen, att eventuellt avgå efter 1 år. 



b) Kassör för en tid av 2 år: Till kassör för en tid av 2 år valdes Monica Svartström. 

c) Fyllnadsval sekreterare 1 år: Till sekreterare för en tid av 1 år valdes Peter Lindberg. 

d) En ordinarie ledamot för en tid av 2 år: Till ledamot för en tid av 2 år valdes Anita Dahllöv. 

e) En ordinarie ledamot för en tid av 1 år: Till ledamot för en tid av 1 år valdes Lennart Ängvard. 

f) Suppleant 1 för en tid av 1 år: Till suppleant för en tid av 1 år valdes Göran Lövgren. 

g) Suppleant 2 för en tid av 1 år: Till suppleant för en tid av 1 år valdes Camilla Täckdal. 

 

16. Val av revisor 

a) En revisor för en tid av 2 år: Till revisor på en tid av 2 år valdes Per-Olof Marklund. 

b) En revisor för en tid av 1 år: Till revisor för en tid av 1 år valdes Inger Porsander. 

c) Revisorssuppleant för en tid av ett år: Till revisorssuppleant för en tid av 1 år valdes Peter Bäversten. 

 

17. Val av representanter i andra organisationer. 

a) Mälarens Båtförbund – en representant för en tid av 1 år: Till klubbens representant på 1 år valdes Anders 

Blomqvist. 

b) Västmanlands Seglarförbund – en representant till VSFs valberedning: Till klubbens representant på 1 år 

valdes Calle Helin. 

c) Båtklubbarnas varv – två representanter, varav en från styrelsen: Till representanter i Båtklubbarnas varv 

under 1 år valdes Christer Svensson (styrelsen) och Josef Marosan. Skiftet av kandidater sker efter varvets 

årsmöte. Nuvarande representanter är Christer Svensson och Jan Blomkvist. 

 

18. Presentation av styrelsens val av representanter till VFB ABs styrelse. 

a) Ledamot: Styrelsen utser klubbens representant och det är Christer Svenson som är vår ledamot. 

b) Suppleant: Styrelsen utser klubbens representant och det är Göran Manske som är suppleant. 

 

19. Val av representanter i arbetsgrupper. 

a) Anläggningsgruppen:  

Sammankallande i Anläggningsgruppen för en tid av 1 år: Till sammankallande i anläggningsgruppen för 

en tid av 1 år valdes Anders Blomqvist. 

Miljöombud för en tid av 1 år: Till miljöombud för en tid av 1 år valdes Anders Dahllöv. 

b) Informationsgruppen: 

En redaktör för Torparnytt för en tid av 1 år: Till redaktör för Torparnytt för en tid av 1 år valdes Andreas 

Meling. 

En IT/Webb-ansvarig för en tid av 1 år: Till IT/Webb-ansvarig för en tid av 1 år valdes Andreas Meling. 

c) Kappseglingsgruppen. 

Sammankallande i Kappseglingsgruppen för en tid av 1 år: Ingen kandidat hittades. 

Representant i Kappseglingsgruppen för en tid av 1 år: Ingen kandidat hittades. 

d) Vinteraktivitetsgruppen. 

Sammankallande i Vinteraktivitetsgruppen för en tid av 1 år: Till sammankallande i 

Vinteraktivitetsgruppen för en tid av 1 år valdes Jan Blomkvist. 

Representant i Vinteraktivitetsgruppen för en tid av 1 år: Till representant i Vinteraktivitetsgruppen för en 

tid av 1 år valdes Jyrki Kaipainen. 

e) Barn- och ungdomsgruppen: 

Sammankallande i Barn- och ungdomsgruppen för en tid av 1 år: Till sammankallande i Barn- och 

ungdomsgruppen för en tid av 1 år valdes Gill Oskarsson. 

Representant i Barn- och ungdomsgruppen för en tid av 1 år: Till representant i Barn- och 

Ungdomsgruppen för en tid av 1 år valdes Sofia Wallberg. 

f) Festkommitté och klubbmästare. 

Klubbmästare och sammankallande i festkommitté för en tid av 1 år: Till Klubbmästare och 

sammankallande i festkommitté för en tid av 1 år valdes Håkan Slagbrant. 

Representant i festkommittén för en tid av ett år: Till representant i festkommittén för en tid av 1 år 

valdes Jyrki Kaipainen. 



Representant i festkommittén för en tid av ett år: Till representant i festkommittén för en tid av 1 år 

valdes Maria Slagbrant. 

 

20. Val av valberedning – Fyra representanter. 

Sammankallande i valberedningen för en tid av 1 år: Till sammankallande i valberedningen för en tid av 1 år 

valdes Håkan Slagbrant. 

Valberedare för en tid av 1 år: Till valberedare för en tid av 1 år valdes Anders Larsson. 

Valberedare för en tid av 1 år: Till valberedare för en tid av 1 år valdes Josef Marosan. 

Valberedare för en tid av 1 år: Till valberedare för en tid av 1 år valdes Magnus Karlström. 

Valberedare för en tid av 1 år: Till valberedare för en tid av 1 år valdes Anders Blomqvist. 

Mötet gav valberedningen mandat att ta in ytterligare en person i valberedningen för att på det sättet förnya 

och förhoppningsvis föryngra valberedningen. Valberedningen får konstituera sig efter eget val, men ska 

innehålla minst 1st sammankallande och 3st valberedare. Utfallet rapporteras till styrelsen. 

 

21. Inkomna ärenden: Inga inkomna ärenden. 

22. Fastställande av årsavgift i BSL för säsongen 2018: Klubbens ekonomi är god. Styrelsen föreslog oförändrad 

årsavgift (750kr). Mötet beslutade att avgiften ska vara oförändrad för säsongen 2018. 

 

23. Fastställande av budget för nästa verksamhetsår: Kassören föredrog styrelsens förslag till budget för nästa 

verksamhetsår. Mötet beslutade att anta denna budget. 

 

24. Övriga frågor samt avtackning av avgående funktionärer: 

 Styrelsen fick av mötet uppdrag att undersöka om vi kan införa ett låssystem med ”tagg” på vår 

anläggning. 

 Styrelsen fick i uppdrag att undersöka om det behövs en bättre skyltning om att Torpis är en 

klubbanläggning för medlemmar. Många besökare tror att det är en allmän anläggning. 

 Styrelsen fick i uppdrag att undersöka hur allemansrätten gäller på Ridön och på vår anläggning. 

 Vår nyvalde sekreterare följer med vår ordförande på VFB AB:s årsstämma som representant för 

klubben. 

 Avgående klubbfunktionärer avtackades med blommor och presenter. 

 

25. Avslutning: Ordförande Christer Svensson tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat. 

 Efter mötet bjöd klubben på kaffe och smörgås. 

 

 

            Sekreterare Jan Blomkvist                                                                   Ordförande Christer Svensson 

 

 

 

            Justeras Jan Östlund                                                                               Justeras Jyrki Kaipainen 

 

 

 

 



Bilaga 1. 

Vårmötesbeslut (Proposition 1) 
Utdrag ur vårmötesprotokollet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 2 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 3. 

 

Motion 1 
Av Camilla Täckdal: 

  

Jag vill lägga fram ett förslag som jag och Ole har.  

Eftersom det är svårt att få fler medlemmar att hjälpa till ute 

på Ridön så kanske vi ska fundera på att klubben köper in en 

mindre snabbgående båt som gör det enkelt och smidigt att ta sig ut till 

anläggningen. Vi som har segelbåt tar oss inte ut en vardagskväll 

för att tex klippa gräs eller göra något annat, vi blir väldigt 

styrda mot att göra en insats under helgerna.  

Om det fanns en mindre snabbgående motorbåt så skulle vi enkelt kunna åka ut 

efter jobbet en vardag och göra en insats. BK Wega har en Buster som används av  

anläggningsgruppen, styrelse och stugfogden. Där fungerar det bra och det blir lättare att göra  

insatser även under vardagar. 

 

Förslag till mötet: 

Vi föreslår att klubben undersöker möjligheterna för att köpa in en snabbgående mindre båt som kan användas av 

klubbfunktionärer för att snabbt ta sig ut till vår anläggning. 

  

 

 Vänlig hälsning,  

  

 Camilla Täckdal och Ole Ewert 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 4. 

 



 

 



Bilaga 5. 
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Gulmärkt och överstruken text tas bort enligt årsmötesbeslutet. 

 Stadgar för Båtsällskapet Lögarängen §  

Dessa stadgar antogs av sällskapet vid ordinarie sammanträde den 6 april 1960. Reviderade 1980, 1987, 1993, 1995, 

1997, 2007, 2013, 2017. 

§1 Ändamål  

Sällskapet är en allmännyttig, ideell friluftsorganisation och har som ändamål att verka för medlemmarna genom  

 att främja kamratlig och sjösportslig samvaro till sjöss och lands.  

 att synliggöra och arbeta för båtsportens lokala behov såväl sommar- som vintertid, till sjöss och på land 

genom att aktivt delta i olika organisationer och samverkansorgan.  

 att tillsammans med andra lokala båtklubbar vara aktiv delägare i Västerås Förenade Båtklubbar AB som har till 

syfte att bedriva långsiktigt hållbar och kostnadseffektiv slipverksamhet.  

 att aktivt delta i Svenska Båtunionens arbete via Mälarens Båtförbund, MBF.  

 att aktivt delta i Svenska Seglarförbundets arbete via Västmanlands Seglingsförbund, VSF.  

 

§2 Styrelsefunktionärer  

1. Sällskapets angelägenheter handhas av en styrelse bestående av ordförande, sekreterare, kassör samt två ledamöter 

jämte två suppleanter.  

2. Därjämte bör det finnas arbetsgrupper som hanterar områdena  

 Information: bestående av sekreterare, redaktör Torparnytt och webmaster  

 Klubbhus och Hamn: bestående av stugfogde och miljöombud  

 Nöje och Aktivitet: bestående av Barn/Ungdom och Vinteraktivitet  

 Kappsegling: bestående av 2 medlemmar som även representerar BSL i VSF  

3. Klubbens traditionella stående aktiviteter planeras kalendermässigt av styrelsen.  

4. Ansvaret för att genomföra aktivitet samt festligheter ligger på de olika arbetsgrupperna.  
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§3 Styrelsens arbetsordning  

1. Styrelsen bestämmer själv, med iakttagande av §3:2 och §3:3, sin arbetsordning.  

2. Styrelsens ordinarie ledamöter är solidariskt ansvariga för sällskapets egendom och penningmedel. Det åligger 

styrelsen att utarbeta förslag till inkomst- och utgiftsstat att föreläggas årsmötet; att avgiva berättelse över sällskapets 

verksamhet; att redovisa tilländalupet räkenskapsår.  

3. Speciellt åligger det sekreteraren att ansvara för medlems- och båtregister.  

4. Styrelsen utarbetar tillsammans med arbetsgrupperna målformulering och arbetsbeskrivning för vägledning.  



5. Styrelsen är beslutsmässig om minst tre ledamöter är närvarande och ense om beslutet. Vid olika röstetal äger 

ordförande utslagsröst.  

6. Om ordinarie styrelseledamot är förhindrad deltaga i styrelsesammanträde träder suppleant in som företrädare. 

Suppleanten kallas till styrelsesammanträde av frånvarande styrelseledamot eller annan ledamot av styrelsen som 

känner till frånvaron.  

 

§4 Firmateckning  

Sällskapet som firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.  

§5 Revisorer  

1. För att granska styrelsens förvaltning väljs två ordinarie revisorer och en revisorssuppleant.  

2. Revisorerna skall till styrelsen avlämna sin till sällskapet ställda berättelse vid tidpunkt enligt §10:4.  

 

§6 Medlemskap  

1. Inval av medlem verkställs i den ordning styrelsen fastställer.  

2. Medlem skall till sällskapets båtregister lämna erforderliga uppgifter om sin båt.  

3. Medlem skall före den 31 mars till sällskapet erlägga de avgifter som bestäms för det löpande räkenskapsåret.  

4. Medlemmar som efter denna tidpunkt inträder i sällskapet erlägger avgifterna vid inträdet.  

5. Medlem som inom två veckor efter anmaning icke erlagt stadgade avgifter kan efter styrelsens prövning, anses 

utträtt ur sällskapet.  
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6. Medlem som genom olämpligt uppförande eller på annat sätt skadar sällskapets anseende eller verksamhet kan av 

styrelsen uteslutas ur sällskapet.  

7. Dessförinnan skall styrelsen bereda medlem tillfälle att avgiva förklaring.  

 

§7 Sammanträden  

1. Ordinarie medlemsmöten hålles minst två gånger årligen.  

2. Kallelse till medlemmarna utfärdas av styrelsen minst en vecka före medlemsmötet och skall innehålla erforderliga 

uppgifter om de frågor, som avses behandlas vid sammanträdet.  

3. Årsmötet hålls i november månad.  

 

§8 Ärende vid ordinarie sammanträde  



1. Vid ordinarie sammanträde skall förekomma:  

a) Fråga sammanträdets stadgeenliga utlysande  

b) Uppläsning och justering av föregående protokoll  

c) Behandling av inkommande protokoll  

2. Vid årsmöte skall förekomma:  

d) Val av ordförande och sekreterare för mötet  

e) Fråga om mötet stadgeenliga utlysande  

f) Val av personer att jämte ordföranden justera dagens protokoll och tillika rösträknare  

g) Föredragning av styrelse och revisorernas berättelse  

h) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen  

i) Val av styrelsen enligt valordning i §9  

j) Val av revisorer  

k) Val av revisorssuppleanter  

l) Val av representanter i andra organisationer  

m) Presentation av representanter till VFB AB:s styrelse enligt §9:5  

n) Val av representanter i arbetsgrupper  

o) Behandling av inlämnade förslag BSL  
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§9 Valordning  

1. Styrelsens ordinarie ledamöter väljes av sällskapet på årsmötet vardera för två år på så sätt att ena året väljes 

ordförande, kassör och en ordinarie ledamot samt påföljande år sekreterare och en ordinarie ledamot.  

2. Suppleanter i styrelsen, två stycken, väljes för ett år.  

3. Övriga funktionärer väljes för ett år.  

4. Revisorer väljes för två år på så sätt att ena året väljes en revisor och påföljande år den andra. Revisorssuppleant 

väljes för ett år.  

5. Styrelsen utser varje år, till VFB AB:s årsstämma, en ledamot och en suppleant att företräda BSL i VFB AB:s styrelse. 

Styrelsens val presenteras på årsmötet.  

 

§10 Inlämnande ärenden, årsberättelse, revisionsberättelse, räkenskapsår  



1. Av medlem väckt förslag skall, om begäran därom inkommit till styrelsen senast 15 oktober, upptagas å 

föredragningslistan till det kommande årsmötet. Senare eller vid årsmötet väckt fråga behandlas enligt moment 2.  

2. Vid ordinarie möte väckt fråga må upptagas till behandling men ej föranleda beslut med mindre än mötet enhälligt 

det medgiver.  

3. Styrelsens berättelse över sällskapets verksamhet samt redovisning för tilländalupet räkenskapsår skall revisorerna 

tillhanda senast 5 november.  

4. Revisorerna skall till styrelsen avlämna sin till sällskapet ställda berättelse senast en vecka före årsmötet. 

Räkenskapsår omfattar tiden 1 november till 31 oktober.  

 

§11 Medlems rösträtt och omröstning  

1. Vid sammanträde äger varje närvarande betalande medlem en röst enligt medlemsregister.  

2. Röstning genom fullmakt får äga rum så att röstberättigad medlem får inneha högst en röstfullmakt.  

3. För utövande av rösträtt erfordras att samtliga skyldigheter gentemot föreningen är fullgjorda.  

4. Omröstning sker öppet därest annat ej begärs.  

5. Beslut fattas med enkel majoritet.  

6. För ändring av §1-13:1 i dessa stadgar erfordras dock 2/3 majoritet och för ändring av §13:2 och 13:3 3/4 majoritet.  
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§12 Egendom  

Styrelsen får inte avyttra eller på annat sätt överlåta egendom av större värde eller betydelseför klubben, t.ex. 

aktieinnehav i VFB AB, utan godkännande av två på varandra följande ordinarie medlemsmöten varav ett är årsmötet.  

§13 Stadgeändring föreningens upplösning  

1. Ändring och tillägg till dessa stadgar kan ske efter beslut härom vid två på varandra följande sammanträden.  

2. För sällskapets upplösning erfordras beslut härom vid två på varandra följande sammanträden varav ett ordinarie 

årsmöte. Dessa sammanträden skall hållas med minst en månads mellanrum.  

3. Sällskapets eventuella medel får ej fördelas bland medlemmarna utan användas på ett så sätt som beslutats vid 

sammanträdena enligt moment 2.  

 

 

 



Bilaga 6. 

Proposition 2 
Utträde ur Svenska Seglarförbundet 

Propositionen läggs endast fram om mötet gett bifall till proposition 1. 

 

Mötet har bifallit proposition 1 en andra gång och BSL:s stadgar är ändrade. Enligt 

beslut på vårmötet 2017 går vi nu vidare enligt punkt 4 i beslutet. 

 

Att ta upp till beslut: 

Ska Båtsällskapet Lögarängen säga upp sitt medlemskap i Svenska 

Seglarförbundet? 

 

 


