
    1(3)

  

 

 

 

PROTOKOLL 
 STYRELSEMÖTE 

MÄLARENS BÅTFÖRBUND 

Datum: 15 juni 2021 

 

Tid:   

 

Plats: 

 

Deltagare: 

 

 

kl: 19:30 

 

Telemöte via Skype 

 

Närvarande:  

C-G Leijonhufvud, Anders Knutas, Hans Selg, Lennart Johansson, Sampo Myllylä, Ola 

Karslsson, Hans Wester 

 

Ej närvarande: 

Sonny Nilsson, Josef Marosan och Anders Blomkvist 

 
 

Protokoll fört på styrelsemöte. 

 

Ordförande förklarar mötet öppnat Kl 19.39 

 

1. Val av justeringsman 

Till justeringsman valdes Hans Selg 

 

2. Föregående möte 

Föregående möte: 2021-05-04  

Protokollet lästes sedan igenom och godkändes/med kommentarer och lades till handlingarna 

3. Dagordning                                                                                                                                                              

Diskussion kring ett förslag som kommit från ordf. Bertil Sjöholm, ordf. i SMBF om ett 

samarbete gällande frågor av regional karaktär inom Mälaren och Stockholmsområdet.  

Carl-Gustaf redogjorde för det samtal han haft med Bertil-Sjöholm. Han klarlade att det inte 

var frågan om en regional sammanslagning utan endast ett samarbete kring frågor av 

gemensamt intresse och som berör förbunden inom Mälaren och Storstockholmsområdet. 

Tanken med förslaget är att vi skall kunna samarbeta i gemensamma motioner till Båtriksdagen 

och i ärenden gentemot unionsrådet.                                                                                           

Det framhölls från enskilda styrelsemedlemmar att ärendet måste förankras inom resp. förbund 

innan beslut tas om ett samarbete i denna form. Slutsatsen blir att frågan bordlägges till nästa 

styrelsesammanträde i september. Vi bör innan dess ta kontakt med övriga berörda förbund och 

se hur de diskuterar kring ett samarbete i denna form.                                         

4. Ekonomi             
 Lennart informerade om att han i sina kontakter med Swedbank i form av ny kassör efter 

Kristina fått beskedet att de funnit en felaktighet i vårt årsmötesprotokoll, där vi endast valt 4 

ledamöter ordförande, kassör, sekreterare och en ledamot. Våra stadgar säger att styrelsen skall 

bestå av 5 ledamöter, ordförande, sekreterare, kassör och 2 ordinarie ledamöter.                    

Felet består i att Anders Knutas, som ny vice ordförande, ej blev antecknad som som ledamot 1 
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för 2021. Protokoll från det konstituerande mötet godtogs ej heller utan skulle inlämnas på en av 

banken använd blankett. 

Sekreteraren och kassören fick i uppdrag att tillsammans ordna till detta gentemot banken. 

   

           Faktura om 19 tkr har erhållits från Sjöfartsverket betr. underhåll av Pilskär fyr m. flera 

sjömärken i Mälaren.  

Fakturan för underhåll/kontroll av Rökaströms leden (2021-06-01—2022-05-31) kommer att 

faktureras under 3:e kvaratalet och skall uppgå till 35 tkr + moms och uppräkning enligt KPI 

(konsumentprisindex) 

 

    Sammanlagt har 388 tkr inbetalts i årsavgifter från våra klubbar, 98 tkr från 7 klubbar 

återstår att betalas. Lennart har skickat ut påminnelse om detta till resp. klubbar som ännu ej 

betalt. 

 

5. Hemsida/digitala media 

              Hans Selg har övertagit Lars-Eriks roll som ansvarig för vår hemsida. Lars-Erik står 

 dock kvar som backup under en övergångsperiod. Kontakt med support (Fredrik på 

 Pigment) 

       Hans redogjorde för sin arbetsplan och tankar om vad han vill ändra och även utveckla 

 b.l.a att på första sidan lägga fokus på nyheter och händelser/möten och seminarier som 

 ligger i närtid. Med hjälp av Lennart kan även klubbarnas hemvist/läge preciseras bättre på 

 hemsidans klubbkarta. En idé om att även lägga ut föreningarnas klubbholmar på hemsidan 

 togs upp.  Carl-Gustaf tyckte att vi borde ta fram en kommunikationsplan för förbundet, där 

 vi tydliggör hur vi kommunicera, vad och i vilka medier.” 

                                                                                                           

6. Miljö 

  SBU´s miljökommitté har gått ut med en Cirkulärskrivelsen ”Vi vill veta vad som 

 finns under vattenytan.” som man vill att förbunden går vidare med i sin information på 

 hemsidor, i kontakt med media och kommuner. Skrivelsen har tillkommit utifrån Miljömåls-
 beredningen. betänkandet ”Havet och människan” som inlämnats till Riksdagen, och 
 inriktar sig på att bevara och skydda känsliga områden i våra sjöar och hav gällande fauna 
 och djurliv. Även sådana frågor som hastighetsbegränsningar, eller andra sätt att reglera hur 
 våra fritidsbåtslivet tas upp i skrivelsen. 
 Ola och Sampo jobbar vidare med detta tillsammans med Hans Selg. 

 

7. Infromation från kommittéerna 

 

Båtsäkerhetskommittén 
 

  Hanns Selg redogjorde för för han vill jobba med dessa frågor på lång och kort sikt. 

 Han anser att området är större än bara båtsäkerhet och vill ändra namnet på kommittën till 

 Sjösäkerhetskommittén.I uppgiften på kort sikt ingår nu först att bygga upp ett nätverk med 

 medlemsföreningarna samt branchmarking med övriga förbund och SBU (kartläggning). 

  Carl-Gustaf önskade att vi till hösten arbetar vidare med en programförklaring betr. 

 miljö- och säkerhetsfrågor i samarbete med våra båtklubbar. Arbetet med en gemensam 

 programplan skulle sedan kunna tas upp på båtdagen 2022 för beslut 
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8. Information från SBU 

  Från SBU har inkommit en Cirkululärskrivelse ”Vi vill veta vad som finns under 

vattenytan”, se pkt 6 ovan.    https://www.altinget.se/artikel/svenska-baatunionen-vi-vill-veta-vad-

som-finns-under-ytan  

  

 

 

9. Aktiviteter 

 

Carl-Gustaf önskade att vi innan semestern går ut med ett nytt nr. av MBF-Info nytt till våra 

medlemmar, vilket jag åtog meg att göra. 

 

 

10. Övrigt 

  Från Strömsborgs Bk i Nykvarn har inkommit en ansökan om medlemskap i SBU 

och MBF. Klubben har 280 medlemmar och ca. 200 båtar, Föreningens verksamhet utgår från 

sjön Yngern. Då samtliga begärda handlingar inkommit tillsammans med ansökan godkändes 

klubbens anslutning till MBF. Lennart Johansson sköter kontakterna mot klubben och kommer i 

närtid att ha en utbildning för dem i BAS-systemet. Han meddelar SBU om anslutningen medan 

sekr. bekräftar att klubben anslutits till oss i och med dagens styrelsesammanträde, 

 Ytterligare en klubb ligger i startgroparna för en anslutning Ekvikens Bk i Mariefred med ett 

60 tal medlemmar. Carl-Gustaf har varit i kontakt med dem och dom kommer i närtid att ansöka 

om medlemskap. Sekr. skickar över ansökningshandlingar till dess ordförande. 

 

11. Nästa styrelsemöte 

 Nästa möte är planerat till tisdag den 14 september Plats: Ta-Inn, Västerås 

 Vi startar prel. Kl. 18.30 med en måltid för att fortsätta med sammanträde kl. 19.30. 

 Hans W ordnar lokal. 

Senare möten 2021:   

   

9/11 Tisdag  19.30  Digitalt Skype 

11/1-21  Tisdag 19.30  Fysiskt  Västerås 

 

 

 

 

https://www.altinget.se/artikel/svenska-baatunionen-vi-vill-veta-vad-som-finns-under-ytan
https://www.altinget.se/artikel/svenska-baatunionen-vi-vill-veta-vad-som-finns-under-ytan

	1. Val av justeringsman
	2. Föregående möte
	3. Dagordning
	4. Ekonomi              Lennart informerade om att han i sina kontakter med Swedbank i form av ny kassör efter Kristina fått beskedet att de funnit en felaktighet i vårt årsmötesprotokoll, där vi endast valt 4 ledamöter ordförande, kassör, sekreterare...
	6. Miljö
	7. Infromation från kommittéerna
	8. Information från SBU
	9. Aktiviteter
	Senare möten 2021:

