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PROTOKOLL FRÅN MBF´S FÖRBUNDSÅRSÖTE/BÅTDAG DEN 30 MARS 2022 

 

1. Öppnande 

Då Carl-Gustaf Leijonhufvud, vår förbundsordförande ej kunde närvara 

p.g.a. sjukdom hälsade Hans Wester, förbunds sekr. samtliga välkomna 

till årets båtdag, som i år hölls i Västerås igen, men samtidigt kunde följas 

på länk. via Skype för de ombud som valt det alternativet.  

 

2. Upprop och fastställande av röstlängd 

Uppropet visade att 7 av 40 klubbar deltog vid Båtdagen, 

representerande 37 av 134 röster. Röstlängden bifogas protokollet.        

(se bil. 1) På fråga om antalet medlemmar per förening och som utgöt 

underlaget för röstetalen meddelades att dessa hämtas från BAS och 

inkluderar familjemedlemmar. 
 

3. Frågor om båtdagens behöriga utlysande 

Datum för båtdagen lades ut den 18 januari på MBF´s hemsida.       

Kallelse med bilagor utsändes via email till ordförande och sekr. i 

samtliga båtklubbar den 28 februari, Med detta ansågs båtdagen vara 

behörigt utlyst. 

 

4. Val av ordförande, v. ordförande och sekreterare för båtdagen 

Till ordförande valdes Anders Knutas, Mariefreds BK, till v. ordförande 

Sonny Nilsson, Västanfors BK och till sekreterare Hans Wester Bk Gripen 

 

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 

För justering av protokoll tillika rösträknare valdes: 

Jonas Svensson och Laurent Castaing Strängnäs SS 

 

6. Sista dag för justering av mötesprotokoll 

Sista dag för justering av protokoll bestämdes till den 25 april. 
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7. Styrelsens verksamhetsberättelse 

Ordförande gav mötet 10 minuter på sig att läsa igenom verksamhets-

berättelsen som dels fanns utlagt på mötet och som därtill visades på 

väggprojektor.  

Under pkt. årets verksamhet anges att styrelsen bland andra ärenden 

diskuterat E 18 bron över Strömsholms kanal.  

Sonny Nilsson, Västanfors BK önskade veta på vilket sätt denna fråga 

hanterats i styrelsen. Svaret blev att styrelsen under såväl Yrjö Björkkvist 

och Carl-Gustaf Leijonhufvud som ordförande sökt sätta sig in i ärendet 

men kommit fram till att vi ej genom MBF kunnat påverka 

Transportstyrelsens, Mark- och Miljödomstolens handläggning av 

ärendet.  

Frågan från Sonny´s sida var också varför MBF ej deltagit i den protest-

skrivelse som samtliga båtklubbar och kommuner, som ligger utefter 

Kolbäcksån, undertecknat och inskickat till myndigheterna. 

Vårt svar är att vi ej haft kännedom om att en sådan skrivelse inskickats. 

 

Verksamhetsberättelsen godkändes och lades därefter till handlingarna 

med en mindre korrigering. Datum för röstlängd skall vara 2022-03-30. 

 

8. Styrelsens ekonomiska rapport 

Kassören Lennart Johansson redogjorde för förbundets ekonomi, resultat 

för 2021 samt budget för 2022. 

Årets resultat för 2021 uppgår till + 30,3 tkr mot budgeterat 15 tkr som 

främst beror på att verksamheten i form av möten, unionsråd och 

båtriksdag, där vi normalt deltar, ej kunnat hållas pga. pandemin. 

Förbundet har vid årets 2022 års ingång en likviditet på 280 tkr. 

 

9. Revisorernas berättelse 

Revisorerna som varit Antero Ellilä och Lars-Erik Larsson har granskat 

räkenskaper och styrelseprotokoll och funnit allt i sin ordning samt rätt 

och riktigt och föreslog att mötet skulle ge styrelsen full ansvarsfrihet för 

2021, vilket även mötet beslutade.  Se bil. 2 
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10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 

Förbundsårsmötet beviljade enhälligt den avgående styrelsen full 

ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 

 

11. Propositioner 

 Inga propositioner fanns att rapportera 

 

12. Motioner 

 Inga motioner fanns att rapportera 
 

13. Fastställande av budget för 2022 

För 2022 budgeteras med oförändrade avgift till såväl SBU som MBF 70 

resp. 25 kr. Räknat på 5500 medlemmar blir inkomster 507 tkr, SBU 370 

tkr och MBF 137 tkr. Avgiften till SBU går i sin helhet vidare till SBU.   

2022 års överskott för MBF budgeteras till 13.7 tkr. 

 

14.  Val av styrelse (Nyval)                                                  Bil. 3 

 Ledamot 2        Håkan Wallin  Torshälla SS Nyår på två år                                          

           Suppleant 2       Helen Gerber  Stallarholmen BK       Nyval på två år 

           Enligt MBF stadgar skall ordf. kassör och sekr. och ledamöter ej väljas på         

           lika antal jämna och udda år. Detta blev ej fallet vid val i samband 2021  

           års båtdag vad gäller ordförande, kassör och sekreterare. Mötet  

           beslutade att detta korrigeras vid nästa års båtdag 2023.  

 

15. Val av revisorer (Omval) 

Revisor 1            Antero Ellilä    Solvik BK                      Omval 2 år 

 

16. Val av kommittéledamöter (Nyval) 

           Info kommitté   Hans Selg            Enköping SS  Nyval på 2 år 

           Båtsäkerhets-    Laurent Castaing  Strängnäs SS         Nyval på 2 år 

           kommitté 

           Försäkringskommitté  Josef Marosan  BS Lögarängen Nyval på 2 år 
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17. Val av valberedning för 2022  

            BS Lögarängen valkommitté    Västerås 

            Västanfors BK  valkommitté   Västanfors 

            Västerås MBK  valkommitté   Västerås 

18.  Övriga frågor 

  Under övriga frågor avrapporterade MBF´s förbundssekr.  Hans Wester,    

  om vad som beslutats om vid Båtriksdagen som hållits i helgen den 26 -   

  27 mars i Karlstad. Förutom ett antal motioner som avhandlades,   

  beslutade riksdagen att gå med på en avgiftshöjning av  

  medlemsavgiften till SBU för 2022 om 13 kr.  Man önskade från SBU´s 

sida höja med   

  ytterligare 4 kr för 2023 men detta avslogs av riksdagen.  

  Från SMBF sida begärde man att först, innan en sådan begäran kan   

  framläggas, bör man tillsätta en organisations- och strukturutredning  

  gällande SBU´s och förbundens arbetsformer, verksamhetsplan mm. 

 

19.  Mötets avslutande 

  Då inga övriga frågor förelåg avslutades mötet och ordförande tackade    

  för visat intresse och delaktighet i vårt arbete. 

 

-------------------------------------------- 

Anders Knutas, mötesordförande 

 

…………………………………………………. 

Hans Wester, mötes sekr. 

 

Justeras: 

Strängnäs den                                     Strängnäs den  

 

……………………………………………         ……………………………………………                 

Jonas Svensson              Laurent  Castaing 
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