
 
Dagordning / protokoll Vårmöte Båtsällskapet Lögarängen 2019 

1. Mötets öppnande: 
       Christer hälsade medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat. 
2. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande: 
       Stämman godkände denna punkt. 
3. Fastställande av dagordningen: 
       Dagordningen godkändes av stämman. 
4. Redovisning av årsmötesbeslut: 
       Inga beslut att hantera från årsmöte 2018.  
5. Behandling av inlämnade ärenden: 

Inget inlämnat ärende fanns för behandling. 
6. Presentation av nya medlemmar: 
     Vi har fått till dags dato 5 stycken nya medlemmar. 

7. Rapport från arbetsgrupperna 

o Ekonomigruppen: Monica redovisade att ekonomin är god. 
o Anläggningsgruppen: Gruppen hade inget att redovisat utöver den handlingsplan som 

godkänts och som redovisas på hemsidan löpande under året med vad som utförts och 
vad som planeras.  

o MBF: Rapport från MBF. 
A Blomkvist är BSL:s representant och suppleant.  Han är hårt engagerad och hade 
inget emot att jag lämnar rapport. Jag sitter i styrelsen för MBF som suppleant. 

Rökaleden beräknas bli öppen till Midsommar. Är osäker på detta då det är försenat 
med beställning av utprickningen. Felaktiga offerter i omlopp och ingen beställning 
ännu. Detta bekostas av MBF ca 250 000 kr för mätning och utprickning, bidragsgivare 
sökes inkl. EU bidrag, vågar inte tro för mycket. Efter sjömätningen framkom det att 
djupangivelserna i gamla sjökort var stundtals mycket felaktiga. 

MBF genom Anders Knutas f.d. lots och kapten, gör ett gott arbete mot 
Transportstyrelsen gällande fortsatta öppettider av Mälarbroar. Han stånga säven mot 
politiker mm med sina faktakunskaper. 

Transportstyrelsen har aviserat om att vilja stänga ner Ridö Pilskärs fyren då den håller 
på att rasa samman. MBF håller bevakning och ev. övertar fyren.  

Det finns ingen valberedning för MBF. Ordförande och kassör avgår till nästa Båtmöte. 
Klubbarna måste ställa upp och hjälpa till med kandidater. MBF återkommer till 
klubbarna. 

MBF består av ca 35 båtklubbar i Mälaren och har tillsammans ca 5 000 medlemmar 
bakom sig när förhandlingar sker mot Transportstyrelsen, politiker och byråkrater samt 
annat löst folk. 

 



o BKV: Rapport från BKV Båtklubbarnas Varv. 

Under hösten innan båtarna skulle in gjordes en ordentlig städning och vissa rutiner 
gjordes upp. 

Fullbokat i det stora varvet, finns plats för mindre båtar i Lilla varvet och även plats 
utomhus. 

Det har gjorts ett stort arbete med att göra BKV till et fungerande Ekonomisk förening. 
Dock finns det att göra för att förbättra rutiner, information och ansvarsfördelning. 

Senaste mötet den 9 mars i våras framkom brister styrelsen måste ta tag i. Mötet var 
stundtals turbulent då ex ansvarsfrågor mm inte var klara. 

8. Informations möte den 13/11 2018 och styrelsemöte 28/1 2019 blev inte av någon 
anledning och orsakade viss turbulens hos gästerna och undran hos vissa 
styrelsemedlemmar. 

 
9. Inga protokoll från tidigare möten, tydligen fick några i styrelsen ett protokoll innan en 

datorhaveri, distribuerades inte till alla i styrelsen!!??. Varje möte skall behandla 
föregående protokoll. Personligen tror jag att det inte fanns protokoll, möjligen 
anteckningar. 

 
10. Det finns fortfarande ingen transparant kölista eller lista på vilka som är inne utan 

”några” har koll. Inte seriöst! 
 
11. Layouten i stora varvet inte skallenligt enligt uppgift, man har tryckt in en båt till efter 

att det var fullt. Maskinerna längst baki lokalen trycktes ihop till små utrymmen och 
kunde inte nyttjas fullt och klagomål har framförts. 

 
12. Bengt Euler som är leder Båtrådet och ansvarar för Varvet, klagade på att han inte 

hade några ansvars instruktioner och hamnade mellan tidigare och nu diffusa rutiner. 
Vad är det som gäller, Vem gör vad? Detta medför konflikter på varvet. Mötet föreslog 
att han skulle ta fram ett förslag till egen befattningsbeskrivning som varvsansvarig till 
nästa möte. 

 
13. Kommunikations svårigheter gällande information då mail inte läses av alla på varvet. 

Hur göra för att få fram informationen. Finns anslagstavla som komplement? 
 
14. Som yrkesskadad ser jag många faror och risker på varvet. Har gjort en riskanalys och 

förslag till varningsskyltar. Hamnade inte i god jord, troligen personrealterat.  

Några av punkterna togs upp på mötet och skall åtgärdas till nästa styrelsemöte den 24 
april 2019 förhoppningsvis. Detta ser jag som att hela styrelses ansvar att hjälpas åt och 
rätta till. 

Den 2 maj 2019 är det årsmöte för BKV. Styrelsemedlem från BSL måste närvara då BSL:s 
representant i BKV s styrelse Josef Marosan eller Jan Blomkvist inte kan bevilja 
ansvarsfrihet för styrelsen de är med i. 

 



o SBU: Båtriksdag 06-07.03 2019 Linköping. 

Representerade MBF med CG Leionhufvud och Lars Erik Larsson 

Mötet var intressant liksom besöket på Flygmuseet.  

Välorganiserat, nästan lite för mycket byråkratiskt, gamla gubbar som belönade 
varandra. Bra kassa tydligen, styrelsen fick avslag för avgiftshöjning.  

Omsättning ca 13 miljoner, ca 6 MSEK i kassan. 

Mycket diskussioner om miljö och spärrfärger mm. Avslogs att ge bidrag till forskning 
om spärrfärg då giftiga färger måste ändå tas bort ganska snart.  

Många motioner avslagna, protokoll kommer senare. 

Nästa Båtriksdag 3-5 april 2020 i Karlstad, 2021 27-28 mars Båtresa enl. mina 
noteringar. 

Av 34 nominerade bara 4 kvinnor som inte ens var föreslagna till styrelsen.  De var mer 
som utfyllnad på nomineringslistan tyckte jag. Någon hamnade i valnämnden. 
Medelåldern i styrelsen gubbar över 70 år yngst 51 år. 

Hoppas vår Carl-Gustaf röjer lite. 

 

o Varvet: Inget att rapportera. 
o Aktivitetsgruppen: Inget att rapportera. 
o Barn och Ungdom: Inget att rapportera. 
o Övriga rapporter:” Christer informerade om ”ordförandeträffen 

15. Övriga ärenden: 
En diskussion om ”Bössan” för bryggavgift skall vara kvar togs upp, funderingen fortsätter. 

16. Avslutning: Ordföranden tackade alla för visat intresse och avslutade mötet. 
 


