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Protokoll fört vid Mälarens Båtförbunds båtdag 2017-03-22 på Hotell Ta Inn i Västerås. 
 
Närvarande: 9 av 34 Båtklubbar. 102 av 5053 röster 
 

1. Öppnande 
Ordförande Yrjö Björkqvist hälsade samtliga välkomna och förklarade årets Båtdag för 
öppnad. 

 
2. Upprop och fastställande av röstlängd 

Uppropet gav att 9 klubbar av 34 var närvarande med 34 av 102 möjliga röster. 
Röstlängden bifogas protokollet (se bilaga 1). 

 
3. Fråga om Båtdagens behöriga utlysande 

På frågan om mötets behöriga utlysande svarade förbundsmötet enhälligt ja. 
 
4. Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes av förbundsmötet. 
 
5. Val av ordförande, vice ordförande samt sekreterare för Båtdagen 

Ordförande   Yrjö Björkqvist: Köpings Motorbåtssällkap 
Vice ordförande: MagnusThele:  Köpings Motorbåtssällkap 
Sekreterare:  Antero Ellilä:  Solviks Båtklubb 

 
6. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 

För justering av protokollet och som rösträknare valdes:  
Anders Blomkvist Båtsällskapet Lögarängen  
Sonny Nilsson Västanfors Båtklubb. 

 
7. Sista dag för justering av mötesprotokollet 

Sista dagen för protokolljustering bestämdes till 30 april 2017. 
 
8. Styrelsens verksamhetsberättelse 

Ordförande Yrjö Björkqvist läste upp förbundets verksamhetsberättelse för 
verksamhetsåret 2016 som godkändes av mötet och lades till handlingarna. 

 
9. Styrelsens ekonomiska rapport 

Förbundets kassör Kristina Eklund läste upp den ekonomiska rapporten (se bilaga 2) och 
densamma godkändes av mötet. 
  

10. Revisorernas berättelse 
Revisor Antero Ellilä läste upp revisorernas berättelse (se bilaga 3). 

 
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Förbundsmötet bevilja enhälligt den avgående styrelsen full ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2016. 



MÄLARENS BÅTFÖRBUND 

 
Protokoll MBF Båtdag 2017     2 
 

 
12. Rapporter 

Ordförande hänvisade till verksamhetsberättelsens rapporter från styrelsen och 
kommittéer. För övrigt rapporterade Magnus Thele om båtsäkerhet och farledsfrågor.  
 
SBU har för avsikt att nystarta en organisation för säkerhetsbesiktning enligt Kjell Holst. 
I och med att förbunden har ytters få eller inga besiktningsombud kvar och inga 
utbildningar för nya inte är planerade kommer MBF fråga SBU Kjell Holst hur den nya 
organisationen kommer att fungera. Kan vem som hels teckna sig som besiktningsombud 
med SBU? Tanken är att båtar ska besiktas var 5 år och båtägaren gör en självkontroll 
varje år. Svenska Sjö kan stå för självrisken om man ha en besiktad båt. Tips och 
information om självkontroll och annat vettigt finns kvar på vår hemsida. (MBF) 
 
Farled kommitténs ordförande Anders Knutas bad att Magnus skulle rapportera om 
Rökaströmsleden och broöppningar i Mälaren.  
 
Om Rökaströmsleden har man haft träffar men Enköpings kommun har inte visat stt 
intresse att vara med på möten. Till båtdagen 2017 har det lämnats en proposition om 
frågan. 
Strängnäs kommun vill begränsa antalet öppningen av Tosterös bro p.g.a. risk för att bron 
blir i dåligt skick i förtid. MBF vill inte göra några ändringar. För framtida ändringar av 
öppningstider kan man tänka sig en liten begränsning under vardagar när det är 
rusningstider för arbetspendlare på vägen. 
Kvicksundsbron kommer att vara avstängd för all biltrafik under vecka 28 till 31 under 
denna sommar p.g.a. reparationsarbete på bron. 
För nyare information kan trafikverkets hemsida användas. 

 
13. Propositioner 

Till Båtdagen 2017 gav styrelsen uppdrag att godkänna arbetet med att återupprätta 
Rökaströmsleden. Ledens sträckning öster om Strängnäs – Arnöfjärden. 
Propositionen godkändes enhetligt av Båttagen. 

 
14. Motioner 

Inga motioner fanns att behandla. 
 
15. Fastställande av budget 

Den reviderade budgeten för 2017 (se bilaga 2), efter justering av mera medel till farleds 
kommittén godkändes.  
 

Den preliminära budgeten för 2018 (se bilaga 2) antogs.  
 

 
16. Val av styrelse 

Sekreterare (1år) valdes:   Hans Wester BK Gripen  
Ledamot 1 (2år)   C-G lejonhuvud Mariefreds Båtklubb 
Suppleant 1 för (1 år) valdes:   Josef Marosan Båtsällskapet lögarängen 
Suppleant 2 för (2 år) valdes:   Anders Blomkvist Båtsällskapet Lögarängen 
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17. Val av revisor och revisorssuppleant 

Revisor 2 (2år) valdes:   Lars-Erik Larsson Mariefreds Båtklubb 
Revisorssuppleant (1år) valdes:  Barbro Brunman Båtsällskapet Lögarängen 

 
18. Val av kommittéordföranden 

Ordförande miljökommittén (2år) Vakant 
Ordförande säkerhetskommittén (1år) Vakant 
Ordförande försäkringskommittén (2år) Anders Blomkvist Båtsällskapet Lögarängen 
Ordförande förtjänstkommittén (2år) Magnus Thele Köpings Motorbåtssällskap  

 
19. Val av valberedning (1 år) 

Valberedningen 1 (sammankallande) Styrelsen 
Valberedning 2  Styrelsen 
Valberedning (suppleant) Styrelsen  

 
Valberedningen rapporterade genom en skrivelse från Jan Blomkvist som Magnus Thele redovisade,  
om sitt besvärliga arbete att hitta funktionärer för båtförbundets funktioner. Västerås upplever att 
dom många klubbarna har blivit så upptagna av Västerås Hamnars arbete att dom känner sig 
otillräckliga att även orka eller räcka till även med Förbundets funktioner. Ideellt arbete utan 
ersättning har det blivit svårare att få personer att ställa upp till. 

 
20. Information och frågor 

Allmän diskussion om Miljö, Sjösäkerhet och Farleder mm diskuterades. 
 
21. Båtdagens avslutande 

Då intet återstod på dagordningen tackade ordföranden samtliga närvarande för visat 
intresse och förklarade 2017 års Båtdag för avslutad. 

 
 
Vid protokollet: 

 
 
………………………………………………. 
Antero Ellilä av Båtdagen valt mötessekreterare  
 
 
Justeras: 
 
 
…………………………………………… ……………………………………………… 
Ort Datum   Ort Datum 
 
 
……………………………………………. ………………………………………………. 
 
Anders Blomkvist   Sonny Nilsson 
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Båtsällskapet Lögarängen   Västanfors Båtklubb 


