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PROTOKOLL 
 STYRELSEMÖTE 

MÄLARENS BÅTFÖRBUND 

 

 

Datum: 

 

11/1 2022 

 

Tid:   

Plats: 

Deltagare: 

 

kl 19.00 

Regementsgatan 38 Strängnäs  

C-G Leijonhufvud ordf. Lennart Johansson kassör, Hans Wester sekr., Anders Knutas 

led.2, Hans Selg led.1 Ola Karlsson miljö, Josef Marosan förs. Sonny Nilsson Suppl. 

 

 

  
 

§ 1.  Mötets öppnande 

 Ordf. fö rklarade mö tet ö ppnat 

 

§ 2. Val av justeringsman 

 Till justeringsman valdes Hans Selg 
 

§ 3. Protokoll från senaste styrelsemöte 

 Ordf. gick igenom tidigare protokoll från den 9 nov. som godkändes och därefter 

 lades till handlingarna.  

§ 4. Båtdag 2022    

      Datum för 2022 års båtdag bestämdes att genomföras på hotell Tainn i Västerrås onsdagen 

    den 30 mars.Mötet skall även sändas digitalt.  

    Mötiöner till mö tet skall vara öss tillhanda senast den 2 februari. 

    Styrelsemedlemmarna ska till na sta mö te fö resla  eventuell pröpösitiöner.  

       Kallelse Kallese till mö tet skall sa ndas ut till ba tklubbarna senast den 7 mars. 

       § 5 Beslutspunkter tidigare protokoll       

 Ola´s enka t till ba tklubbana ang. miljö arbetet 
- 15 klubbar av 39 har svarat. De flesta klubbar har en miljö samördnare. Döck 

saknar 6 klubbar en sa dan. Ma nga saknar döck en egen miljö plan, medan na gra 
arbetar med en sa dan. Fa tal klubbar har haft besö k fra n kömmun ang. miljö tillsyn.                              
Ola ga r vidare med uppgiften genöm att pa  a ter pa minna de klubbar söm ej hö rt av 
sid att svara va r utsa nda enka t.                                                                                                 
C-G ö nskade av att vi kan assistera klubbarna med detta arbete sa  att merparten av 
klubbarna har en egen miljö plan vid slutet av 2022. 

- Ola redögjörde fö r miljö kömmitte ns halva rsuppfö ljning den 24/114 
Hamnböken har kömpletterats ang. miljö avsnittet. Infö ang. vad söm ha nt betr. 
”Skrövma let”. Man har a ven pa bö rjat ett arbete med att faststa lla hur ba tar 
pa verkar vatten- öch böttenmiljö n i fra ga öm va gbildning utifra n ba tens fart öch 
skrövförm mm. 
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- I gruppen diskuterades a ven ö nskema let öm en ”kömmunikatiönsstrategi ” mellan 
miljö samördnare i de ölika fö rbunden fö r att effektivisera arbetet.     
 
Faktura fra n Pigment   
- Hans införmerade öm att SBU har fa tt ett avtalsfö rslag att ta beslut öm fra n 

Pigment. 
 
Fö rsa kringsfra gör  
- Jösef redövisade en sammansta llning söm han gjört kring ”Att se till att ej vara 

dubbelfö rsa krad” samt a ven ett exempel pa  Inventariefö rteckning.  
Beslut Dessa skulle kunna skickas ut till ba tklubbarna fö r införmatiön. 
 

Hemsida  

- Hans S redogjorde varför SMBF´s hemsida visas när man söker efter MBF´s 

 hemsida via webbläsarna Explorer och Bing. 

 

Anslutning nya ba tklubbar     
- Uppsala SS valde SMBF söm fö rbund fö r att kömma a t BAS                                                                                           

§ 5.  Ekonomi     

- Lennart redövisade fö r resultat öch kassasta llning. A rets resultat visar ett 
ö verskött pa   30 tkr möt budgeterade 15 tkr. Kassamedel uppga r per den 31/12 
333 tkr, varav 213 tkr pa  placeringsköntö öch 120 tkr pa  fö retagsköntö.  

§ 6.  Båtriksdagen 26 -27 mars i Karlstad 

 Deltagande fra n MBF 

- Vår ordf, C-G Leijonhufvud samt Hans Selg kommer att representera MBF  på 

båtriksdagen. Sekr. anmäler dessa två innan den 15 ds. 

Mötiöner till ba triksdagen 

- Till ba triksdagen har inkömmit 9 mötiöner fra n fö rbunden, vilka finns att la sa pa  
va r Dröpböx MBF Styrelsen delad/underlag infö r styrelsemö te 2022 11 jan. 
Mötiöner till ba triksdagen. 

Beslut Ordf. bad deltagarna att ta del av dessa mötiöner öch sedan a terkömma 
med sin syn pa  dessa vid na sta styrelsemö te. 

§ 7.  Information från kommittéerna 

Miljö  kömmitte n 

- Se redövisning under § 5 övan  
 

Båtsäkerhetskommittén: 

- Inget nytt  

 

Farledskommittén 

- Anders gav en info kring utbyggnad av Södertälje slussen. Ny entreprenör. 

Arbetet med slussen kommer att vara klart först 2025. 

Muddring av Västerås och Köping hamnar klart. Arbetet har gått bra. Inga 

grumlingar i Blacken har rapporterats. 
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Trafikverket har lagt fram en projektplan för breddning/ny  Hjulsta bro. 

Pengar för detta projekt finns dock ej med i Transportstyrelsens infra-

struktur budget för åren fram till åren 2030. 

Hemsida o digitala media 

- Hans har gjort en analys av vår hemsida betr. rubrik och innehåll med förslag till 

förändring. Se Dropbox Struktur MBF hemsida. 

- Hans tycker att SBU´s hemsida är svår att hitta i och att arbeta med. Troligtvis är 

det svårt att få klubbarna att gå in i detta system.  

- Betr. webbhotell finns två alternativ Pigment eller Loopia/World Press. 

Kostnadsmässigt är bägge likvärdiga.  

- Att gå ifrån nuvarande hemsida lösning för MBF, innebär att vi kan utforma och 

påverka utformningen, men ställer stora krav på den som skall hantera och sköta 

hemsidan. 

- Att ligga kvar gör oss mer låsta till SBU´s upplägg men mer lättadministrerad.    

Över tiden vet vi ej om vi har tillräckligt kompetens och bemanning för att kunna 

leverera en egen hemsida lösning.  

Beslut Slutsatsen blev att vi jobbar vidare som hittills men att Hans får fullt mandat 

att utforma hemsidan på det sätt som han finner bäst för oss och våra båtklubbar. 

Skall återkomma med ett detaljerat förslag, och kostnadsunderlag inför beslut om 

en eventuell flytt från nuvarande webbhotell, till ett webbhotell som Pigment 

förordar 

- Vidare beslöts att MBF tills vidare accepterar det avtal som Pigment tagit fram som 

innebär att MBF står för kostnaden för säkerhetsuppdateringar enligt detta avtal.  

§ 8.  Aktiviteter 

 Ma larsta der   

-  Inget nytt sedan senast mö tet. C-G´s uppfattning att va r röll i denna 
 samling börde var inriktad möt miljö -, kust öch vattenfra gör medan 
 fra gör kring turistna ringen inte riktigt hö rde till va rt ömra de.                      --
- Beslut C-G betönade att vi, i stö rre utstra ckning a n idag, bö r vara va ra 
 ba tklubbar behja lpliga i deras köntakter med kömmun i dessa fra gör. 

 

     § 9.   Översiktsplan resp. Blåplan, Strängnäs kommun 

 -    C-G redögjörde fö r ett samtal med Stra ngna s kömmun ga llande en ny 
 ö versiktsplan. Pöa ngen i samtalet gick ut pa  att man öfta glö mmer bört 
 fra gör söm berö r ba ta garna i samband med uppra ttande av ö versiktsplaner. 

- Ba tklubbarna ma ste gö ras uppma rksamma pa  detta, öch se till att deras behöv 
 av uppla ggningsplatser, hamnanla ggningar, sjö sa ttningsramper mm. blir synlig- 
 gjörda i samband med planla ggningen. 

 

 

 § 10.   Övriga frågor 

        BAS-utbildning 
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-      Lennart bera ttade öm att nuvarande BAS sta ngs ned den 17 mars fö r att 
 ersa ttas av en nu BAS-versiön den 3 mars. 

- Lennart tög upp att ba tklubbarna behö ver fa  hja lp av öss fö r att  kömma 
 iga ng öch fullt ut kunna utnyttja den nya versiönen, Detta kan ske genöm 
 att vi anördnar en utbildning i den nya versiönen inkl. dess nya funktiöner. 

- Beslut Lennart fick i uppdrag att arrangera en sa dan studiedag.  
 Utbildningen skall a ven kunna fö ljas digitalt. Plats fö r utbildningen fö rla ggs  till 
 hötell TaInn i Va stera s öch bö r ske under en helg. Lennart presenterar ett 
 fö rslag till kurs vid na sta  styrelsesammantra de i februari. 

 

§ 11.  Mötet avslutas 

 -    Ordfö rande fö rklarade mö tet söm avslutad  

  Nästa styrelsemöte 2022:   

  15.2   Ti. Fysiskt Strängnäs kl. 19.00 

  

 Vid prötököllet:     Justeras: 

 

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

 Hans Wester                                                             Hans Selg 
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