
 

Sammanträdesprotokoll nr 4- 2016-2017 
 

Sammanträde 

med: 

Styrelsen för Båtsällskapet Lögarängen, BSL 2017-04-06 

  

Närvarande: 

 

 

 

 

Barbro Brunman (barbro_brunman@hotmail.com) 

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

Monica Swartström  (monica.swartstrom@kvarnvreten.com) 

Christer Svensson (christer.svensson123@gmail.com) 

Göran Lövgren (goranlovgren@outlook.com) 

Jan Blomkvist (mr@jablo.se) 

Gill Oscarsson (gilloscarsson@icloud.com) 

 

Frånvarande: Peter Bäversten (peter@baversten.se) 

Anders Blomqvist (acarl.blomqvist@gmail.com) 

Lars Andersson (larse.andersson@bredband2.com) 

Andreas Miehling (andreas@allesweb.se) 

Daniel Hedlund (danielhedlund@telia.com) 

  

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

öppnat. 

  

2. Föregående 

protokoll 

Protokoll no 3 2016-17 lades till handlingarn. 

 

3. Post  VÅRMÖTET  

Lokal ordnas och kallelse skall gå ut via hemsida, mail samt facebook inklusive 

proposition och enkät. Barbro ordnar 

 

SBU/MBF:  
BSL medverkade på Stora Båtdagen 4 mars 2017. Fokus på BAS administrativa 

system samt Säker hamn.  

 

BSL medverkade på MBF:s Båtdagen 2017. Sammanställning utskickad till 

styrelsen och funktionärer. Presenteras på vårmötet.  

 

SSF/VSF: Proposition om stadgeändring för utgång ur SSF diskuterades och det 

beslutades att propositionens skulle föreläggas vårmötet för beslut. 

 

  

4. Ekonomi Uppdatering av BAS pågår. Många medlemmar byter kontaktuppgifter men 

meddelar inte klubben vilket medför mycket administration.Några medlemmar 

har lämnat i och med nytt båt-år och några har tillkommit.  

 

BSL kontaktar de som inte betalt medlemsavgiften, i dagsläget 24 av 286, under 

kommande vecka.  

 

Ekonomin god och vid säsongstart har vi 400 000 på bankontot.   
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5. Rapporter 

 

 

 

 

Allmänt 

Barbro har skickat förfrågan till Registratorn på Myndigheten för Samhällsskydd 

om BSL kan få bidrag till utbildning i säkerhet. INGET SVAR Frågan avslutas 

 

Infogruppen 

Ingen rapport  

 

Annläggningsgruppen och Torpstaden 

Inga rapporter 

 

Nöjesgruppen (ingen ansvarig) 

Ingen rapport 

 

Båtklubbarnas varv 

Hemsida för varvet finns nu framme. Presenteras på vårmötet. 

Årsstämma för varvet hålls den 27 april. Förutom Christer Svensson, 

representanter för BSL i varvets styrelse, så kommer ordförande och kassör att 

representera klubben.  

 

VFBAB 

Sjösättningen har startats. Styrelsemöte har avhållits och VFB AB jobbar med 

uppdraget från ägardirektivet att se över anläggningstillgångarna.  

 

BSL har gått igenom alla som använt BSL som klubb för att erhålla rabatter och 

endast funnit 1 person som inte har rätt till detta. VFB AB är underrättade och 

kommer att ta ut mellanskillnaden innan sjösättning.   

 

Barn och Ungdomsgruppen 

Ingen rapport 

 

Båtrådet/Kommun 

Nästa möte i början av maj. Ingen kallelse ännu endast info efter förfrågan.  

 

6. Övrigt Arkivet  

Beslutades på föregående möte att BSL arkiv på Fritidsbåtsmuseet flyttas till 

Arkiv Västmanland. Kontakt tas med Arkivet. Möte planerat till 24 april där vi 

avser att BSL tecknar avtal på en gång. Sedan kan arkivet flyttas.    

 

Ordförandekonferens  

Janne deltog för BSL eftersom ordförande var på tjänsteresa. Samverkan och 

diskussioner runt gemensamma frågor gör att vi stöttar varandra.  Nästa möte 

planerat till den 14 september kl 18.00. Lokal meddelas senare. SS Aros 

sammankallar.  

 

  

 

 

 



 

VALBERDNING och STYRELSEARBETE 

Enkät för utskick till alla medlemmar fastslogs som vi önskar svar på innan 

vårmötet så att vi vet vad medlemmarna vill och hitta fler som vill dela på 

uppgifterna i klubben 

 

Styrelsen fastslog förslag på valberedning för säsongen 2017-2018  

Bo Swartström sammankallande 

Patrik Andersson 

Jan Blomkvist 

Gruppen kan fritt välja in ytterligare person om det anses nödvändigt 

 

Kvarstår 

• Nästa möte i båtrådet planeras till början av maj, ej mars som sedvanligt. 

Peter samt en till tar myndighetsfrågorna och fortsätter att jobba igenom 

förslag/programförklaring så att BSL har en plan hur vi vill påverka 

utvecklingen runt ”båtfrågor”  

• Se över BSLs dokument och förbereda för Egenkontroll till 

öppningshelgen 

• Vi behöver uppdatera MÅLFORMULERING OCH 

ARBETESBESKRIVNING FÖR VÄGLEDNING STYRELSEN med 

vad som gäller för Arkivering och hur vi löser det fysiska arkivet. 

• Ta fram Skyltar och instruktioner för Torpstaden. T.ex. skylt på 

lekboden.  

 

RIDÖDAGEN 

• Vi planerar för en ”Välkomsthelg” för nya medlemmar första helgen i 

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

bidrag). Flyttas fram till Ridödagen.  

• 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. 

• 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 Ridödagen.  

 

 

7. Nästa möte 2016-08-17  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 (2017-04-04)  

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 Öppningshelg i 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 

 


