VERKSAMHETSBERÄTTELSE
Avser verksamhetsåret 2019
Förtjänstteckenkommittén rapport
Vid Båtdagen 2019 tilldelades Lars Erik Larsson, Mariefreds BK, MBF:s förtjänsttecken med
tillhörande diplom. Detta på grund av hans mångåriga arbete som revisor i MBF och för hans
arbete som Informationskommitténs ordförande.
För 2020 nominerade styrelsen Jan Blomqvist, BSL att mottaga MBF´s Förtjänsttecken på
årsmötet. Detta som en erkänsla för det arbete som Jan lagt ned under ett flertal år
avseende båtsäkerhet inom såväl MBF som i sin hemmaklubb LBK.
Informationskommitténs rapport
Vår hemsida har uppdaterats när det funnits något av intresse och då har även BMF:s
Facebooksida uppdaterats. Samtidigt har samma information lagt till i de båtklubbars
Facebooksidor som vi har tillgång till (Mariefred, Stallarholmen och Strängnäs).
SBU har dragit igång ett projekt där man avser att erbjuda förbunden att lägga sina hemsidor
på en hemsideplattform som erbjuds av SBU. MBF:s styrelse har beslutat att vi skall gå
med och därmed flytta vår hemsida till den erbjudna plattformen.
Projektet är uppstartat och kommer att vara klart under 2020.
Farledskommitténs rapport
Under verksamhetsåret har arbetet främst varit inriktat på projektet med farleden genom Röka
Ström. Med utgångspunkt från den under sommaren 2018 genomförda sjömätningen utarbetades en
plan för utmärkningen av av en farled där det minsta vattendjupet är 2,20 meter. Efter att
nödvändiga tillstånd erhållits från Transportstyrelsen kunde MBF teckna ett avtal med Sjöfartsverket
om utsättning och löpande underhåll av 19 st. sjömärken i vår egen farled. Utmärkningen finns på
plats sedan den 11 juni 2019 och möjliggör en säker passage för fritidsbåtar av normal storlek mellan
Arnöfjärden och Segeröfjärden. Kostnaden för upprättande av leden har uppgått till 243 tkr netto. En
kostnad som MBF stått för. Ett bidrag för skötseln av leden dock erhållits av SMBF med 50 tkr

I styrelsen har diskuterats att ta fram en seglingsbeskrivning för Röka ström tillsammans med
företaget Hydrographica. Då den offererade kostnaden emellertid var för hög har detta
skjutits på framtiden.
I övrigt har inkommande remisser från Sjöfartsverket hanterats. För ärenden som berört
Östra Mälaren har detta skett i samråd med SMBF.
BAS-coachens rapport
Under 2019 har jag, Lennart Johansson, gått 2 st BAS-coachutbildning i SBU:s regi.
Arbetet under 2019 har varit fokuserat på att stödja klubbarna när det gäller BAS-frågor, anpassning
och uppstart av BAS-K (så att fakturering från BAS blir rätt) samt att få in rätta kontaktuppgifter i BAS
från MBF:s klubbar.
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Kontaktuppgifter i BAS
Jag har kommunicerat med alla klubbarna via e-post och i vissa fall även telefon för att få kontroll och
rättning av kontaktuppgifterna i BAS. Alla klubbar verifierade under hösten att kontaktuppgifterna nu
är rätt. Detta medför att från BAS kan man nu skicka ut både e-post och sms med information till
klubbarna.
Eftersom många klubbar byter funktionärer och det än så länge inte är naturligt att uppdatera BAS
måste detta jobb göras varje år för att säkerställa att kontaktuppgifterna i BAS är rätt.
Stödja klubbarna
Under 2019 har jag haft utbildning med flera klubbar, både vid besökt hos respektive klubb och via
telefon, se nedanstående tabell.
All utbildning har varit med en klubb i taget för att kunna fokusera på respektive klubbs problem och
behov.
Datum
2019-03-12
2019-04-08
2019-05-14
2019-10-30
2019-10-31
2019-11-07
2019-11-18
2019-11-19
2019-11-25
2019-11-28
2019-11-28
2019-11-29

Båtklubb
Västanfors Bk
Torshälla MK
Stallarholmens BK
Hallsta-Kolbäck BK
Eskilstuna MBK
Borgåsunds BK
Hallsta-Kolbäck BK
Torshälla Segelsällskap (SSF)
Kungsör Segelsällskap
Köpings MBS
Gripen BK
Enköpings SS

Möte på ort
Kungsör
Torshälla
Kungsör
Borgåsund
Eskilstuna
Borgåsund

Längre telefonsupport

X
Eskilstuna
Kungsör
X
Strängnäs
Enköping

