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Styrelsemöte Västerås Förenade Båtklubbar AB 

Datum: 2023-01-18 

Plats: Lövudden 

Närvarande: 

Alla närvarande 

Frånvarande:  

VFB Västerås Förenade Båtklubbar AB Sida 1 av 3 Org.nr: 556748-1386 

Styrelsemöte nr. 114 
 

§ 1. Mötets öppnande 

Ordförande Fredrik Hälsar alla välkomna 

§ 2. Föregående protokoll 

Godkänns och läggs till handlingarna 

§ 3. Verksamhetsrapport Mathias 

Snöröjning utförd vid ett tillfälle. 

Kontroll samt åtdragning av stöttor utfört på samtliga båtar 15/1. Därutöver så har 

justering skett på enstaka båtar när vi fått kännedom om att det funnits behov.  

Förbereder för utskick av fakturor till båtskjulen. 

Båtklubbarna uppmanas att se om det finns underlag för ny personal till VFBAB. 

 Föryngring behövs och upplärning tar tid så framförhållning behövs. 

§ 4. Ekonomi 

Kontobehållningar 2022-01-18 

Företagskonto: 1.400.000 kr 

Lån: -24.000 kr L40  

Lån: -374.000 kr Kramer 

§ 5. Status Hamnbygget 

Förlängning av norra ramp-bryggan återstår. - Johan påminner. 

2023-01-18: Marken återställd där stenmassorna legat 
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§ 6. Status bevakning 

Stöld av totalt 4st toppar till stöttor har skett vid 2 tillfällen från båtar som står 

 uppställda nära infartsbommen på sjösidan. Polisanmälan gjord 

Styrelsen utreder åtgärder. 

§ 7. Nyttjanderättsavtal Västerås Stad 

Nedanstående protokoll från möte med Västerås Stad 2022-08-31 

Elmätare i hamnen 
Karin kollar så att all el i hamnen flyttas över till Västerås Stad med undermätare 

till VFBAB för tvätt och pelarkran. 

• 2022-09-28: Johan N följer upp med Karin Spets 

• 2022-11-02: Johan N meddelar Karin Spets att vi har fått en offert på 

säkringsändring från 63A till 125A. Detta godkänner vi ej utan abonnemanget 

ska gå över till kommunen. 

• 2023-01-18: Johan N följer upp med Karin om detta abonnemang 

Elstolpar på sjösidan 
Mattias D kollar upp en nyinvestering i Tallyweb-stolpar (ca 20st). Detta med 

motivering att grusplanerna ska användas som parkering för hamnens 

hyresgäster. 

• 2022-09-28: Johan N kollar status med Västerås Stad 

• 2022-11-02: Mail från Mattias Dahlberg 2022-10-04 ”Elstolpar och bom så 

väntar jag på ett budgetmöte innan jag kan ge ett besked om när det kan 

ske.” 

• 2023-01-18: Tallyweb Elstolpar är på gång enligt besked från Västerås Stad 

Bommar 

Mattias D har begärt in offert från leverantörer, Mattias D samordnar med 

Mathias B då VFBAB vill sätta upp bom mot uppställningsyta på landsidan också. 

• 2022-09-28: Johan N kollar status med Västerås Stad. 

• 2022-11-02: Samma som ovan (Elstolpar) 

• 2023-01-23: Mathias B följer upp med Mattias Dalberg på Västerås Stad 

§ 8. Övriga frågor 

Åtgärder elkostnader – Belysningen för december kostade ca 35,000 kr. 

• Tidur krymps ner med 1 timme på kvällen och 1 timme på morgonen för att 

spara lite pengar. 

Inköp av lyftvagn 

• Styrelsen ger Mathias i uppgift att kolla priser på en 25-30-tonnare samt 

renovering av befintlig Roodbergare. 
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• Stefan Fågelström från Bymeq kommer till VFBAB under Februari 

• VFBAB utreder om att införa begränsar lyft med befintlig vagn för större båtar 

pga säkerhet 

• Befintlig vagn bör renoveras. 

• Mathias B inventerar hur många båtar som faller utanför ramarna vad vi 

klarar av. Samt kollar med BC Marine om vi kan avtala lyft-priser för dessa 

båtar. 

Toaletter 

• Informationsvända till båtklubbarna att toaletterna måste skötas annars 

stängs dom av. 

• Koden byts ut med jämna mellanrum minst årligen. 

• Lås sätts upp så endast nyckel kan öppna dörren, förutom kod. – Mathias 

fixar. 

Reningsanläggning från Gäddeholm 

• Johan N kollar med Västerås Stad 

§ 9. Nästa Möte 

2023-02-22 18:30 på Lövudden 

§ 10. Mötet avslutas 
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