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 PROTOKOLL 
 

MÄLARENS BÅTFÖRBUND 

 

Datum: 11/05 2022  

 

Tid:   

Ko 

Plats: 

 

Deltagare: 

 

 

kl 19.00 

 

Regementsgatan 38 Strängnäs 

 

C-G Leijonhufvud, Hans Selg ,Lennart Johansson, Hans Wester, Håkan Wallin, Josef 
Marosan, Laurent Castaing, Ola Karlsson (Skype), Sonny Nilsson (Skype)  

 

  

 

 

• Mötets öppnande 

Ordf. öppnade mötet med att särskilt hälsa de nya medlemmarna Håkan Wallin och 

Laurent Castaing välkomna. 
 

• Protokoll från föregående möte 

Ordf. gick igenom punkterna i protokollet från den 11 januari, vilka därefter lades till 

handlingarna. 

• Val av justeringsman                                                                                                               
Till justeringsman valdes Ha kan Wallin                                                           

•  Båtriksdagen 2022 i Karlstad                                                                                          
MBF representerades på båtriksdagen av Hans Wester och Hans Selg                           

Unionsstyrelsen budget för 2022 godkändes vilket innebär en avgiftshöjning av båtklubbarnas 

medl.avgift med 13 kr per medlem för 2022. Även avgiftshöjning för 2023 om 4 kr har 

föreslagits med godkändes ej. I stället fick unionsstyrelse i uppdrag att under året fram till 

nästa båtriksdag tillsätta en organisationsutredning gällande SBU´s arbetsformer, organi-

sationsstruktur och verksamhetsplaner 

 

• Båtdag 2022    Båtdagen leddes av v.ordf. Anders Knutas med deltagare från 7 båtklubbar 

varav 3 var uppkopplade via Skype. Mötet genomfördes snabbt och enligt dagordningen. 

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet, budgeten för 2022 godkändes med en avgift från 

båtklubbarna om 25 kr per medlem.                                                                                              

I samband med genomgång av verksamhetsberättelsen gjordes ett inlägg från Sonny Nilsson, 

Västanfors BK betr. en protestlista mot Vägverkets planer på utbyggnad av motorvägsbron 

över Strömsholm kanal. som underskrivits av såväl båtklubbar som kommuner utefter kanalen. 

Sonny saknade MBF´s deltagande i listan.                                                                               

Carl-Gustaf redogjorde nu under dagens möte att MBF som organisation inte kan deltaga vid 

protestskrivelser utan kan endast uppträda som remissorgan eller som ombud för båtklubbarna 

i liknande ärenden och då endast då ärende ej har avgjorts hos myndighet eller organisation.                                                                                                      
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• Tidningen Båtliv                                                                                                                 
MBF finns i senaste nummer ab tidningen Båtliv under presentation av förbunden.            

Artikeln har utarbetats av främst av vår sekr. och Anders Knutas och finns här som bilaga 1. 

      

• Ekonomi 
Lennart Johansson redogjorde för förbundets ekonomi och likviditet som är god. Inbetalda 

medl.avgifter från båtklubbar uppgår till 507 tkr varav 28 tkr kr ännu ej inkommit från 5 

båtklubbar. Likvida medel uppgår till 375 tkr Avgiften till SBU om 370 tkr har inbetalts. 

I övrigt se bifogade sammanställning. Bil. 2 

Diskussion till hur vi skall hantera SBU´s höjning av avgiften gentemot våra båtklubbar inför 

nästa år. Beslut Lennart fick till uppgift att komma med ett förslag om hur vi hanterar 

avgiftsfrågan mot båtklubbarna samt hur stor likviditet vi behöver i förbundet för löpande 

verksamhet samt en grundplåt för nya större engagemang i likhet med Rökaström mm. 

. 

• Hemsida   
Hans G meddelade att han inte gjort ngt åt vår hemsida då han varit fullt upptagen av XRF-

mätningar i sin båtklubb. 

 
• BAS-frågor 

Lennart meddelade att en del klubbar´s medlemmar bl.a. Strängnäs SS har haft problem vid 

inloggning i BAS, vilket beror på att en del medlemmar är medlemmar i två klubbar med 

samma identitet. Lennart är anmäld till en kurs i Bas 3 den 23 maj för att kunna hjälpa 

klubbarna när den nya versionen av BAS läggs in under augusti månad. 
 
• 4-Mälarstäder      

Beslut Ola kontaktar Veerle, miljökontorets representant i Eskilstuna.inför höstens 

upptagningar. Därtill försöker han få kontakt med övriga anslutna kommuner då främst via 

Mälarens vattenvårdsförbund.  

Kommunernas olika synsätt på frågor som rör båtarna i Mälaren samt miljöplanernas 

utförande står i focus för samsynen av Mälaren och dess närområden. 

  

• Information från kommittéer  

- Miljökommitté  

  Mälarens Vattenvårdsförbund arbetar aktivt med de miljövårdsfrågor som MBF nu 

  prioriterar dvs. miljögifter från fritidsbåtar, sanering och XRF-mätning.               

  Mötets uppfattning var att Ola tar kontakt med Ingrid Hägermark, som är samman-

  kallande för MVF´s miljövårdsgrupp, för att skapa en samsyn i vårt arbete i dessa 

  frågor samt att få hjälp med att identifiera resp. kommuners miljövårdshandläggare. 

  Sony tog upp fra gan om kommunernas taxesa ttning av kommunernas  
  tillsynsavgifter vilka kan se helt olika ut, ba de till tidsa tga ng och prissa ttning. 
  Avgiften skall baseras sja lvkostnadsprincipen enl. 8 kap. 3c § kommunallagen, 

  men kan variera stort mellan kommunerna. I vissa fall baseras avgiften på en  

  schablonavgift, i andra fall på tidsåtgång vid varje besök, Timkostnaden kan också 

  variera, allt från 500 kr till 1000 kr/tim.  Beslut: Ola tar med sig frågan upp till SBU 

  vid hans nästa möte med dem. 

   

       -     Båtsäkerthetskommitté 
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  Laurent Castaing, Strängnäs SS tar nu över rollen som ansvarig för MBF´s  

  båtsäkerhetskommitté efter Hans Selg. Mötet diskuterade vilka säkerhetsfrågor som 

  var mest relevanta och viktiga för MBF att driva, och kom fram till att säkerheten 

  kring båtarnas hantering på land, d.v.s. i samband med upptagning, sjösättning och 

  påmastning mm.var mest prioriterade. Laurent skulle också titta på frågan, var  

  gränsen för säkerhetsansvar går för klubbarnas styrelser.   

 

 

 

 

  SBU kommer snart ut med en ny hamn bok som ger anvisningar och råd för hur  

  detta arbete kan bedrivas. Därtill betonades vikten av båtägarnas ”egenkontroll”.                             

  Beslut Dessa frågor är lämpliga att tas upp i samband med nästa års båtdag. 

-  Farledskommittén  

  Anders rapporterade att Sjöfartsverket nu inspekterat utprickning av Rökaströms 

  leden inför sommaren och att alla prickar stod på rätt plats och var i god kondition. 

  Detsamma gällde övriga sjömärken som MBF svarar för. 

       -     Försäkringskommittén         

  Josef har varit i kontakt med Svenska Sjö.                                                                

  Lennart hjälper Josef med att via BAS skicka ut info kring hur och på vilket sätt  

  båtklubbarna undviker att vara dubbelförsäkrade, då klubbarna automatiskt är  

  försäkrade genom SBU i Svenska Sjö.   

       - Infokommittén 

  - Hemsida         
   Hans kommer att deltaga i SBU´s förvaltningskommittés möte den 16 maj .

    Därtill arbetar han med en policy för vår hemsida jämte stukturför hur 

    hemsidan skall se ut.       

    Han har även en del idéer om vad som kan tillföras på hemsidan  

• Presentation av enskilda båtklubbar 

• Presentation av Sjöräddningssällskapet och dess stationer i 

Mälaren. 

• Räddningsväsendet och Lotsverkets tips och erfarenhet kring 

båtlivets framförande i leder mm samt agerande vid olyckor och 

tillbud..                                   

• Övriga frågor 

Träbåtbyggarna i Strängnäshar i en skrivelse till MBF önskar att få ett ekonomiskt 

bidrag för sin verksamhet i samband med flytt till nya lokaler. Styrelsen beslutade att 

ej var möjligt då dess verksamhet ingår i vårt uppdrag.      

• Mötets avslutande 

Ordförande avslutade mötet med att tacka för att så många medverkade  
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Kommande möten 2022:   

8.6   Plats  Hotell TaInn i Västerås 

14.9 Fastställes senare 

16.10 Fastställes senare 
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