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1. Öppnande 

Ordförande Yrjö Björkkvist hälsade samtliga välkomna och förklarade årets Båtdag  

för öppnad. 

 

2. Upprop och fastställande av röstlängd 

Uppropet gav 10 klubbar av 35. Närvarande representerade 45 av 110 möjliga röster. 

Röstlängd 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 Björkkvist Köpings Motorsällskap 

Vice Ordförande Carl-Gustaf Leijonhufvud   Mariefreds Båtklubb 

Sekreterare Hans Wester  Bk Gripen 

 

6. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 

För justering av protokollet och som rösträknare valdes: 

Lennart Johansson Arboga Båtklubb 

Sonny Nilsson         Västanfors Båtklubb 

 

7. Sista dag för justering av protokollet  

Sista dag för protokolljustering bestämdes till den 21 april. 

 

8. Styrelsens verksamhetsberättelse 

Ordförande Yrjö Björkkvist läste upp verksamhetsberättelsen för verksamhets- 

året 2018 som godkändes av mötet och lades till handlingarna. 

 

9. Styrelsens ekonomiska rapport 

Förbundets kassör Kristina Eklund läste upp den ekonomiska rapporten (se bilaga 2) 

som för verksamhetsåret uppvisade ett minusresultat om 141.568 kr (rev. Budget             

-231.450 kr). Resultat påverkas av den sjömätning som förbundet låtit utföra med hjälp 

av Sjöfartsverket i form av Röka ström leden till en kostnad av 198.750 kr. Budget 

260.000 kr, men i denna summa ingår utprickningen av leden som beräknas kunna  
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utföras först till sommaren 2019. Likvida medel vid årets ingång uppgick till 340.383 kr 

och vid periodens slut 195.176 kr. 

 

10. Revisorernas berättelse 

Revisor K-E Larsson läste upp revisionsberättelsen och meddelade att han tillsammans 

med revisor Antero Ellilä funnit allt rätt och riktigt och föreslog att mötet skulle ge 

styrelsen full ansvarsfrihet för år 2018. 

 

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Förbundsmötet beviljade enhälligt den avgående styrelsen full ansvarsfrihet för verk-

samhetsåret 2018. 

 

12. Rapporter 

Ordförande hänvisade till verksamhetsberättelsens rapporter från styrelsen och 

kommittéer  

För BAS-coach kommittéen redogjort Lennart Johansson. 

Han har under året besökt ett flertal båtklubbar och varit dem behjälpliga i deras 

arbete att komma igång samt använda SBU´s bassystem i sitt klubbarbete. Exempel på 

dessa klubbar är Köpings motorsällskap, Båtklubben Gripen, Strängnäs, Stallarholmens 

Båtklubb samt den nytillkomna småbåtsklubben Sandgrynnan, Ekerö. 

 

För farleds kommittéen, som Anders Knutas leder, informerade Yrjö Björkkvist samt C-

G Leijonhufvud då Anders ej var närvarande.  Arbetet med Röka ströms leden har 

igångsatts enligt plan under året genom sjömätning av den tilltänkta leden från Aspö-

fjärden ned mot Strängnäs, genom Röka ström och öster om Tynnelsö mot  Selaö sidan. 

Arbetet med sjömätningen har utförts av Sjöfartsverket, De kartor över mätningarna 

som vi fått visar att det är möjligt att inrätta en led för fritidsbåtar på denna sträcka. 

Målsättningen har varit att hitta ett vattendjup om minst 2,30, något som kunnat 

infrias utom i ett ca. 40 m långt avsnitt i just Röka ström, där vattendjupet endast är 

2,20 m. En plan för ledens sträckning och utprickning har inlämnats till Transport 

styrelsen, och så snart godkänt beslut erhålles, beräknas vi kunna komma igång med 

utprickningen. 

Ansökan om bidrag till ledens upprättande har inlämnats till Strängnäs och Enköpings 

kommun samt till en Léder-fond genom Jordbruksstyrelsens försorg. Något svar har 

ännu ej erhållits från dessa. Anders Knutas har därtill besökt Saltsjö Mälarens 

Båtförbund för att informera om arbetet. Båtförbundet har utlovat ett ekonomiskt 

bidrag till projektet, då man anser att det även gagnar medlemmarna i SMBF. 

 

För informations kommittéen rapporterade L-E Larsson. 
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Förbundets hemsida har regelbundet uppdaterats så snart det funnits något av 

intresse, och då har även MBF´s Facebooksida uppdaterats. 

SBU har dragit igång ett projekt där man avser att erbjuda förbunden att lägga sina 

hemsidor på en gemensam hemsideplattform.  MBF har tagit beslut om att ansluta sig 

till denna SBU plattform. Projektet beräknas att kunna tas i drift under 2019. 

 

Försäkrings kommittéen hade inget att rapportera. 

 

Förtjänstkommittéen  Magnus Thele meddelade att inga kommittéen inte hade fått in 

några nomineringar under 2018. 

 

13. Propositioner 

Inga propositioner fanns att rapporter 

 

14. Motioner 

Inga motioner hade inkommit 

 

15. Fastställande av budget 

Den reviderade budgeten för 2019 godkändes utvisande ett mindre underskott om 

21.500 kr (se bilaga 3) jämte den preliminära budgeten för 2020 med ett positivt 

resultat om 43.000 kr. 

 

16. Val av styrelsen 

Ledamot 2 Anders Knutas      (2 år) 

Suppleant 2 Anders Blomkvist (2 år) 

Suppleant 3             Sonny Nilsson       (2 år) 

 

17. Val av revisorer och revisorssuppleanter 

Revisor 2 Lars-Erik Larsson  (2 år) 

 

18. Val av kommitéeordföranden 

Förtjänstkommittéen   

Magnus Thele (2 år) 

 

19.  Val av valberedning 

Valberedningen 1 (sammankallande)   Carl-Gustaf Leijonhufvud på 1 år 

Valberedning 2  vakant 

Valberedning (suppleant) vakant 
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Då styrelsen, såväl som årsmötet, har svårt att få fram folk från båtklubbarna till att 

ställa upp i MBF styrelses valberedning, vidtog en diskussion om hur vi kan finna en 

lösning på detta problem. Mötet var ense om att utan en valberedning som kan få fram 

styrelsemedlemmar i Mälarens Båtförbund så kommer förbundet att bli tvungna att 

lägga ned sin verksamhet. En utveckling som ej är till gagn för varken våra båtklubbar 

eller för dess medlemmar. 

Nya lösningar måste till. Ett förslag som kom upp var att låta båtklubbarna rotera 

medlemmar till MBF´s styrelse valberedning över tiden.  Med 35 båtklubbar och 3 

medlemmar i valberedningen skulle detta innebära att båtklubben vart 10 år tillför en 

person till MBF´s valberedning.  Det framfördes dock att detta endast skulle gälla för 

de större båtklubbarna. Idag har vi 21 båtklubbar med mer än 100 medlemmar. Skulle 

endast dessa bidraga med folk till MBF´s valberedning, kommer det att bli ett intervall 

på vart 7 år när dessa har att föreslå en egen medlem till förbundets valberedning. 

Förbundsmötet gav styrelsen i förslag att arbeta på en sådan turordningsregel 

gentemot båtklubbarna under kommande verksamhets år. 

 

20. Information och frågor 

Magnus Thele, ordf. i Förtjänstkommittéen delade ut förtjänsttecken med diplom till 

Lars Erik Karlsson, Mariefreds Båtklubb som bevis för mångårigt arbete i förbundet 

bl.a. som revisor. 

Inga ytterligare frågor eller information behandlades på årsmötet. 

 

21. Avslutning 

Ordförande förklarade årsmötet som avslutat och tackade deltagarna för visat intresse 

och deltagande. 

 

Vid protokollet 

Hans Wester 

…………………………………………………………………. 

Av båtdagen vald sekreterare 

 

Justeras 

………………………………………………                                …………………………………………….. 

Ort och datum                                                     Ort och datum 

Kungsör 2019-04-02      Fagersta 2019-04-05 

…………………………………………………     …………………………………………………… 

Lennart Johansson      Sonny Nilsson 

Arboga Båtklubb      Västanfors Båtklubb 

      

   

 


