
 

Sammanträdesprotokoll nr 2- 2016-2017 
 

Sammanträde med: Styrelsen för Båtsällskapet Lögarängen, BSL 2017-19 

  

Närvarande: 

 

 

 

 

Barbro Brunman (barbro_brunman@hotmail.com) 

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

Monica Swartström  (monica.swartstrom@kvarnvreten.com) 

Peter Bäversten (peter@baversten.se) 

Göran Lövgren (goranlovgren@outlook.com) 

Jan Blomkvist (mr@jablo.se) 

Lars Andersson (larse.andersson@bredband2.com) 

Andreas Miehling (andreas@allesweb.se) 

 

 

Frånvarande: Christer Svensson (christer.svensson123@gmail.com) 

Deltog på VFB ABs möte 

 

  

1Mötets öppnande Barbro hälsade styrelsen och funktionärer välkommen och förklarade mötet för 

öppnat. 

  

2. Föregående 

protokoll 

Protokoll no 1 2016-17 gicks igenom utan kommentarer och lades till 

handlingarn. 

 

Kvarstår: Skyltar och instruktioner kommer att ses över under vintern.   

 

Kvarstår: Vi planerar för en ”Välkomsthelg” för nya medlemmar första helgen 

i juni. Förslag att bjuda in Sjöräddningen (och samtidigt ge dem ett bidrag).   

Lars informerade att Ridöns Intresseförening planerar en Ridödag första helgen 

i augusti. Barbro kontaktar och stämmer av och utifrån den Informationen tas 

beslut om vi flyttar fram Välkomsthelgen.  

 

 

  

3. Post SBU/MBF: Stora Båtdagen 4 mars med sista anmälningsdagen 30 januari. 

Barbro skickar ut intresseanmälan. 

Kjell har uppdaterat medlemsantalet per sista december hos SBU 

 

SSF/VSF: Kjell har uppdaterat medlemsantalet per sista december till SSF 

  

4. Ekonomi Ekonomin god. Fakturor på årsavgiften har tagits fram och tryckts upp. 

Kuverterades under mötet. Kjell lämna in till posten. 

2 nya medlemmar har lagts in i BAS. Barbro skickar ut välkomstbrev.  

 

Hemsidan uppdateras med aktuella företag som betalat reklamplats.  
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5. Rapporter 

 
Allmänt 

Byt namn till Öppningshelgen i BSL kalender 2017.  

Läggs ut i Torparnytt samt på hemsidan, se bilaga.  

 

Infogruppen 

Andreas meddelade att han kan hantera Informationen till medlemmarna även 

om vi inte har en sekreterare. Eventuellt så kan vi få en yngre kraft till hösten 

som då återvänder till Sverige.    

 

Annläggningsgruppen och Torpstaden 

Gruppen kommer att genomföra en vinterträff för att planera upp året 

 

Nöjesgruppen (ingen ansvarig) 

Öppning och Stängning av anläggningen hanteras av styrelsen.  

Midsommar får Barn och Ungdom ta hand om.  

Kräftskivan med segeltävling får Tävlingsgruppen planera och sköta.   

 

Båtklubbarnas varv 

Önskemål att Varvet planerar för ett ”Öppet hus” på Båtklubbarnas varv. 

Barbro meddelar Mats Lönn och Bernt Abrahamsson.  

Janne redogjorde för Varvets styrelsemöte som hållits dagen före BSLs 

styrelsemöte. Viktiga noteringar  

- Försäkringar kommer att ses över med tanke på båtbranden 

- Unell och Edström, politiker, har varit på besök 

- Hemsidan är på gång liksom övriga administrativa frågor 

- 30 båtar befinner sig på varvet varav 6 stycken har BSL tillhörighet 

- Nästa möte 21 mars 

- Årsstämma planeras till 5 maj 

 

VFBAB 

Frågor från Årsmötet till VFB AB gicks igenom. Redovisas för medlemmarna 

på vårmötet.  

 

BSL kommer att begära att VFB AB när de tar upp båtarna lämna över ett 

enkel skriftlig information om vikten att efterdra stöttor och att man har ansvar 

att titta till sin båt även på vintern.   

 

Barn och Ungdomsgruppen 

Beslutades att barn och ungdom ansvarar för midsommar 

 

Båtrådet/Kommun 

Nästa möte i början av mars. Peter samt en till tar myndighetsfrågorna och 

jobbar igenom ett förslag/programförklaring så att vi har en plan hur vi vill 

påverka utvecklingen runt ”båtfrågor”  

 

En punkt för 2017 är att bjuda in politiker och tjänstemän, på samma sätt som 

SBU gör på nationell nivå, för att informera om båtlivets förutsättningar. 

Preliminärt datum första helgen i juni alternativt augusti.  

 

 

 



 

6. Övrigt Buss 

Beslutades att BSL ordna med transport till Båtmässan och SBUs båtklubbsdag 

om intresse finns. Eventuell samordning med annan båtklubb diskuterades.  

 

Arkivet  

KVARSTÅR: Fritidsbåtsmuseet kommer att få lov att flytta under det närmaste 

året. BSLs arkiv som finns där måste hanteras. Barbro undersöker var man kan 

Arkivera. 

 

Ordförandekonferens  

Inplanerad till februari. BSL håller i kallelser och det praktiska eftersom WSS 

inte hinner.   

 

 

  

7. Nästa möte 2016-02-16  Styrelsemöte 

  

8. Avslutning Mötet avslutades.  

  

  

Vid protokollet                                            Justeras 

                                              

 

 

Barbro Brunman                                           Kjell Holm 

  

  

 

  



 

 

Bilaga 1 Protokoll rev 1 

BSL-kalendern 2017 
December 

2016-12-07 Konstituerande styrelsemöte no 1 samt inplanering av kommande år  

Januari 

2017-01-19 Styrelsemöte no 1 Hantering Avierna för årsavgiften  

Vecka 4: Torparnytt no 1 

Februari 

2017-02-16 Styrelsemöte no 2 

Mars  

Bokningen för sjösättning beräknas starta mitten mars. 

2017-03-04 Båtklubbens dag Älvsjömässan 

Vecka 11: Torparnytt no 2   

April 

Sjösättningarna beräknas starta X april (datum meddelas senare)  

2017-04-06 Styrelsemöte no 3. Genomgång av Policys och Instruktioner 

2017-04-10 Senaste datum för kallelse till Vårmöte via Torparnytt, hemsida/facebook  

2017-04-25 Vårmöte (ordinarie medlemsmöte no 1)  

2017-04-30 Valborgsfirande i Torpstaden  

Maj 

2017-05-13/14 Öppningshelgi Torpstaden  

Tisdagsegling startar (datum meddelas senare) 

Västerås Skärgårdsdagar   

Juni 

2017-06-03 Information nya medlemmar ojämnt år/ Politiker/Tjänstemän jämnt år 

2017-06-23/24 Midsommarfirande i Torpstaden  

Augusti 

2017-08-17 Styrelsemöte no 4  

2017-08-26 Kräftskiva och kräftsegling  

September 

Vecka 36 Torparnytt no 3  

2017-09-21 Styrelsemöte no 5 

2017-09-23/24 Höststädning i Torpstaden  

WSS Höstkroken Inshore segeltävling 

Oktober 

2017-10-15 Sista datum för att lämna in motion som automatisk skall behandlas på årsmöte  

2017-10-19 Styrelsemöte no 6 för att behandla motioner 

November 

Vecka 44 Torparnytt no 4  

2017-11-04/05 Sista helgen Färjan går till Ridön. Passa på att besöka ön för promenad och 

korvgrillning.  

2017-11-06 Senaste datum för Räkenskaper omfattande 1 november till 31 oktober till 

revisorerna  

2017-11-06 Senaste kallelse till årsmöte Via Torparnytt/hemsida/facebook  

2017-11-16 Årsmöte (ordinarie medlemsmöte no 2) 

December 

2017-12-XX Konstituerande styrelsemöte no 1 samt inplanering av kommande år 

 


