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Datum: 4 Maj 2021 
 

Tid: 
 

Plats: 
 

Deltagare: 

 

 

kl.: 19:30 
 

Telemöte via Skype 

 

Närvarande:  C-G Leijonhufvud, H Wester, A Knutas, S Nilsson, L Johansson, H Selg, 

L-E Larsson 
 

Ej närvarande: J Marosan, A Blomqvist, S Myllylä, O Karlsson 

 
 

1. Ordförande förklarar mötet öppnat Kl. 19.45 

2. Dagordning 

Ordförande redogjorde för ett nytt sätt att använda en mall för såväl kallelse som protokoll. 

Tanken med detta var att dels förenkla för sekreterare som för styrelsen att i förväg fånga upp 

och lägga in punkter att diskutera i samband med mötet. Bestämdes att låta pröva denna 

kallelse/protokoll idé under 2021 

3. Val av justeringsman 

Till justeringsman valdes A Knutas 

4. Föregående möte 2021-01-21 

Protokollet lästes sedan igenom och godkändes. 

 

5. Ekonomi 

Lennart har varit i kontakt med Swedbank för att ta över Kristinas roll som kassör. Banken har 

begärt blankettkompletteringar. Vi har fått två fakturor, SBU och KFUM som Lennart har 

skickat till Kristina för betalning. Beträffande reseräkningar bestämdes att dessa inskickas till 

Lennart som attesterar och betalar dessa. Lennarts egna reseräkningar skall dock attesteras av 

ordföranden före betalning. 

 

Vi har fått förfrågningar från två klubbar om inträde till SBU och MBF.  Ansökningarna 

beräknas inkomma innan sommaren. 

 

Beslutades: Lennart tar hand om alla ansökningar, registrerar dessa i BAS och meddelar SBU. 

I samband med godkännande måste vi få en medlemsförteckning från klubbarna. Enklast sker 

detta genom att dom ansluter sig till BAS-M. Som BAS-coach kontaktar Lennart föreningarna 

och hjälper dem med upplägget samt säkerställer vem som ska administreras BAS för klubben. 
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6. Hemsida/digitala media 

Under rubriken Verksamhet – om MBF har vi lagt in Fördelarna med att vara med i MBF. 

Därtill en blankett för ansökan om medlemskap riktat till presumtivt nya klubbar samt även 

preliminär kalender för MBF:s styrelsemöten 2021. Den kalendern ville vi nog i stället ha 

flyttad till KALLENDARIUM i huvudmenyn. 

 

Under menyn Båtklubbarna finns en karta som visar var båtklubbarna är belägna. 

Dess placering bestäms av klubbarnas registrering i BAS-systemet. En del klubbar har felaktig 

placering på kartan.  

Beslutades: Lennart fick till uppgift att kontakta BAS-sansvarig på SBU för att rätta till dessa 

felaktigheter. 

 

      En del klubbar är inte anslutna till BAS. Lennart kollar upp vilka dessa är samt kontaktar dem     

      för att ta reda på varför och om vi kan göra en insats. 

 

Lars-Erik signalerade att han gärna såg att någon i styrelsen började hjälpa till med hemsidan 

och därefter övertog ansvaret. Fördelarna med detta skulle vara att ärenden som avhandlades vid 

styrelsemöten snabbare och enklare kunde läggas ut på hemsidan.  

Hans Selg var beredd att hjälpa till med hemsidan. Lars-Erik och Hans S möts för att planera 

överföringen till Hans. I sammanhanget diskuteras också hur och om vi även fortsättningsvis 

skall ha en Facebook sida. 

7. Information från kommittéerna 

Säkerhet 

Hans Selg deltog på Sjösäkerhets webinarium med 190 anmälda. Mötet var ursprungligen 

förlagt till den 20 april, men p.g.a. trassel med Zoom verktyget blev seminariet framflyttat till 

den 3 maj Informationen som gavs var enligt Hans mest av generell natur, dock lyftes 

Rorsmansmärket fram, en utbildning i båtsäkerhet som arrangeras av den egna båtklubben, med 

såväl teoretisk utbildning som praktisk tillämpning i egen båt. Även Hamnboken, en skrift 

framtagen av SBU ger många nyttiga kunskaper vad avser båtsäkerhet. C-G tog även upp 

säkerhetsarbetet som berör båt-klubbarnas egna varvs- och hamnområden, och där klubben och 

dess styrelse har ett ansvar för att förhindra olyckor.                   

Beslutades. Hans fick i uppdrag att till nästa möte i juni arbeta vidare med dessa frågor för att 

sedan gå utmed information till klubbarna. 

Miljö 

SBU arrangerade ett Miljöseminarium den 25 februari dock utan någon deltagare från MBF. Då 

varken Sampo eller Ola deltog vid kvällens styrelsemöte sköts miljöfrågor upp till nästa 

styrelse-möte i juni. 
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Farleder 

Anders informerade om att Sjöfartsverket var i gång med att kontrollera sjömärken i Mälarens 

leder inkl. Röka ström. Arbetena skall vara klara till den 1 juni. Vad gäller broöppningstider för 

Hjulsta- och Strängnäs bron har Trafikverket ännu inte officiellt delgivit de ändringar som i 

samarbete med oss framtagits inför sommarens båttrafik. Strängnäs kommun har mätt upp lägsta 

höjd under bron för seglats att användas av motorbåtar utan broöppning, dessa är 4 meter över 

medelvattenstånd, från tidigare 2,8 m och gäller för spannet norr om leden, närmast den 

öppningsbara brodelen.    

 Anders informerade även om arbetena med breddning och utbyggnad av slussen i Södertälje. 

Dessa arbeten har avslutats och skjutits upp tills vidare p.g.a. att den holländska entreprenören 

misslyckats med breddning och spontningen av kanalbankar. Ny upphandling pågår. Muddring 

av farlederna till Västerås och Köping, från som grundast 7,6 till 8 meter pågår och skall vara 

klara till hösten. Information om när och var dessa arbeten pågår bör läggas ut på vår hemsida.  

 

Vad gäller ombyggnad av E 18broarna över Strömsholms kanal har yrkanden på en ny fri höjd 

om 4 meter i stället för nuvarande 2,5 meter avslagits från myndigheternas sida, genom ett 

uttalande av infrastrukturminister Tomas Eneroth att bolaget Strömsholms Kanal och 

båtklubbarna utefter kanalen inte är sakägare. 

8. Information från SBU 

Ordförande redogjorde från de kontakter han haft betr. SBU:s ev. planer på en avgiftshöjning 

med 23kr (70kr går i dag till SBU) för verksamhetsåret 2022. Frågan har vållat oro från flera 

förbund med krav på en genomgång av SBU:s verksamhetsområden och inriktning har väckts. 

Fråga har väckts från SMBF om att samordna frågor av gemensam karaktär för båtlivet i 

regionen mellan ett antal förbund inom Stockholm-Mälarregionen. Målsättningen är att 

kommunicera som enad röst i frågor som berör regionerna (statsförvaltning), kommuner, 

enskilda organisationer och Båtunionen 

 

9. 4 M 

Information om samverkansuppdraget ”Fyra Mälarstäder”  https://www.vasteras.se/kommun-

och-politik/vasteras-utvecklas/fyra-malarstader.html,  Under våren 2021 kommer ett fokus ligga 

på att för ut information om gästhamnar inom regionen. Ansvariga för destinationsutveckling 

kommer att annonsera i Gästhamnsguiden, både den digitala och tryckta versionen. Det kommer 

även att finnas banners på gästhamnarnas hemsidor för att lyfta upplevelser i och i anslutning 

till de maritima destinationerna/gästhamnarna i Enköping, Eskilstuna, Strängnäs, Västerås och 

Strömsholms kanal. 

Syftet med denna marknadsföringsåtgärd är att positionera denna del av Mälaren inför 

båtsäsongen 2021. Båtlivet är på uppgång och har accelererat i samband med pandemin när allt 

fler sökt sig till sjönära aktiviteter och båtliv. Satsningen är också ett led att göra gemensam sak 

med RGS (Riksföreningen gästhamnar i Sverige) för att positionera Sverige i en utökad satsning 

2022.  

 

 

about:blank
about:blank
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Beslutades: Vi ska komplettera med information om vilka klubbar som har 

gästhamnsverksamhet, och Hans W har åtagit sig att kontakta klubbarna för att efterhöra om de 

erbjuder gästplatser som är öppna för besökande båtar. 

 

10 Övrigt 
Lars-Erik kollar upp att alla i styrelsen har MBF E-postadresser och att dessa fungerar. 

Vad gäller lagring av gemensamma dokument har vi en dropbox som nu sekreteraren har tagit 

över, rensat och systematiserat så att alla har tillgång till den genom sina ”funktionärs adress”. 

Hans kontaktar var och en av er gällande detta samt går igenom upplägget även med Hans Selg. 

 

Beslutades: Protokoll från styrelsemötena skall även finnas tillgängliga på vår hemsida. 

Mötet avslutades 22.00 

 

Kommande möten 2021:   

15 juni, tisdag 19.00 Skype- möte 

14 september, tisdag 19.00 Fysiskt 

9 november tisdag 19.00 Skype- möte 

7 december, tisdag 19:30, Skype- möte 

 

 

Vid protokollet 

 

Sekreterare  Hans Wester  ………………………………………. 

 

 

 

Justeringsman  Anders Knutas ………………………………………. 

 


