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Båtklubben Wega:s Årsmöte 2015 
  

 §9. Mötets öppnande 

Ordförande Magnus Swärd hälsar alla välkomna till mötet. 

  

§10. Tyst minut för avlidna medlemmar 2014 

En tyst minut för det gångna årets medlemmar hålls. 

  

§11. Fastställande av röstlängd för mötet 

En lista skickades runt på årsmötet där alla deltagare fick skriva sitt namn, 

denna lista fastslogs att vara röstlängd. Det var 35 närvarande medlemmar in-

klusive styrelsen 

  

§12. Fråga om mötet är behörigt utlyst 

Mötet var behörigt utlyst. 

  

§13. Fastställande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

  

§14. Val av ordförande och sekreterare för mötet 

Magnus Swärd valdes till mötets ordförande och Astrid Bengtsson valdes till 

mötets sekreterare  

  

§15. Val av protokolljusterare och rösträknare  

Ulf Stenzelius och Ulf Bergdahl valdes till protokolljusterare samt rösträknare 

  

§16. Föredragning av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse 

för senaste verksamhetsåret. 

Magnus Swärd gick igenom dem olika verksamhetsberättelserna. 

Medlemsantalet är 307 tack vare kampanjen för att värva nya medlemmar 

 

§17. Ekonomi rapport för verksamhetsåret 

Magnus Swärd gick igenom ekonomin för verksamhetsåret 2014.  
 
§18. Redovisning av budget för nästa år 

Budgeten för det kommande året gicks igenom och godkändes.  

Beslut att binda elavtalet. Sponsring av bryggkjol?? 

  

 §19. Revisorns berättelse 

Mårten Bladh läste upp revisionsberättelsen. Revisorerna tyckte att det var 

mycket god ordning och reda. Revisionen lades därefter till handlingarna. 
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§20. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen  

Mötet beslutade att ansvarsfrihet kunde tillstyrkas för styrelsen under 2015. 
 

§21. Propositioner och motioner 

1 motion har kommit angående tältet, men styrelsen kommer inte att ta upp 

det. 

   

 §22. Fastställande av avgifter, medlemsavgifter och inträdesavgifter för 

2015 

Arvoden och medlemsavgiften kommer att var oförändrade.  

 

 §23. Fastställande av verksamhetsplan för det nya verksamhetsåret 

Verksamhetsplanen för 2015 gås igenom. Påbörjade arbeten ska avslutas  

Fler nyckeltaggar på toaletterna. Mer städning på toaletterna behövs. 

 

§24 Fastställande av reviderade stadgar 

Dem reviderade stadgarna gås igenom och godkänns.  

 

§25. Val av Ordförande (väljs på 1 år) 

Magnus Swärd väljs som ny ordförande på 1 år 

 

§26. Val av Styrelseledamöter(väljs på 2 år) 

Stefan Kanda 

Micke Karlin 

Thomas Staberyd 

   

§27. Val av revisorer  

Mårten Bladh (väljs på 2 år) 

 

§28. Val av valberedning 

Clas-Göran Westman sammankallande 

Erik Zetterström 

Micke Gustavsson 

Alla 3 valdes på 1 år  

 

§29.  Val av klubbholmsvärdar 

 

§30. Val av seglinskommitté 

Erik Zetterström 

Mikael Gustavsson 

Båda valdes på 1 år 
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§31. Val av Festkommitté 

Marie Zetterström Klubbmästare 

Veronika Gustavsson 

Helene Swärd 

Alla 3 valdes på 1 år 
 

§32. Val av Ungdomskommitté 

Sofia Hollaus 

Fredrik Ulming 

Båda valdes på 1 år 

 

§33. Val av Vinterkommitté 

Janne Blomqvist 

Stefan Kanda  

Niklas Hammarström 

Alla 3 valdes på 1 år 

 

§34. Båt rådsrepresentant 

Magnus Swärd väljs på 1 år 

 

§35. Val av MBF representant 

Janne Blomkvist väljs på 1 år 

 

§36. Val av Miljö ombud 

Ulrika Vinberg väljs på 1 år 

 

§37. Val av varvskommitté till båtklubbarnas varv 

Utses av styrelsen 

 

§38. Val av webbansvarig 

Mikael Vinberg väljs på 1 år 

 

§39. Representant VFBAB 

Micke Karlin 

Niklas Hammarlund 

Båda valdes på 1 år 

 

§40. Val av firma tecknare 

Val av firmatecknare var för sig ska vara 

Ordförande Magnus Swärd  

Vice ordförande Stefan Kanda 

Kassör Michael Karlin 
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§41. Övriga frågor 

Inga 

 

   §42, Mötet avslutas 

Magnus tackar alla och mötet avslutas. 

 

   §43Allmänt möte 

Magnus Swärd fortsätter det allmänna mötet.  

 

 §44. Information om VFBAB 

Micke Karlin berättar vilka som sitter i styrelsen. Micke går också igenom 

ekonomin som är god och i balans 

Hur 1:a säsongen på Lövudden har fungerat. Ny prislista. Nytt aktieägaravtal 

mellan klubbarna. 

Kunderna är nöjda med personalen.  

Ett nytt samarbetsavtal har skrivits med SMT avseende Lögarängen. 

Samarbetet mellan VFBAB och Västerås kommun är bra. 

Båtupptagningen har ökat med 6 %.36 båtar står på stöttor och 184 båtar har 

masten på. En utredning angående hur många stöttor som behövs/båt kommer 

att göras.  

Lögarängen har 2 år kvar på avtalet. 

VFBAB är inga miljöpoliser som kommer att kolla vad båtarna har för botten-

färg, men giftfri hård rekommenderas.  

 

   §45 Undersökningsenkät 
Magnus går igenom enkäten. 278 har svarat varav 48 anonymt. 

5 % är under 40 år frågan är hur vi ska få in yngre. 

62 % har motorbåt, 36 % segelbåt och 2 % motorseglare.  

Svaren på frågorna är positiva men 83 % svara nej på att hjälpa till i styrelsen 

Styrelsen kommer att gå igenom frågorna för att se vad som kan för bättras.   

 

§46 Rensning 

100,000:- är avsatt till rensnig och Nisse Gustavsson går igenom vad som ska 

rensas. Då större båtar kommer att kunna gå fortare så behövs en betong-

brygga med ett djup på 1,8 m. Vågbrytaren är för grund  

”Muddringsgruppen” har även kollat brygga med pålar men det fungerar inte, 

att bygga en permanent brygga då det blir för dyrt. 

En betongbrygga 4*20m kostar 353,000 inkl. moms och då kommer båtar att 

kunna förtöja vid den.  

Frågan är om man kan få bidrag från Mälarprojekt då dem kan gå in med bi-

drag till dem som drabbas. Kan vi få sponsorer? Ska vi avyttra båthuset? 

Ta lån via MBF? 
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Att rensa kanalen och bredda den kommer att kosta 75,000:- Ytterligare 

100,000:- för ytterbryggan. Med tanke på alla frågor så behövs det mer un-

derlag. Wega kommer att göra en egen sjömätning. 

Y-bommar längst ut på betongbryggan kostar 7863: - dem är då 8 m långa. 

 

 §47. Övriga frågor 

 Klubbholmsvärdar söks till sommaren.  

Diskussion om parkeringar för båtägarna. Det står ingenstans att Västerås är en 

evenemangsstad. 

Dricksvatten på Garnskär går inte att få då det är en kostnadsfråga. Det finns en 

grävd brunn, men det är mycket mangan i vattnet. 

 

§48 Mötet avslutas 

Ordförande Magnus Swärd tackar alla för visat intresse 

 

Vid pennan sekreterare 

 

 

………………………………………………. 

 

Astrid Bengtsson 

 

 

 

Justerare 

 

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

Ulf Bergdahl                                            Ulf Stenzelius 

 
 


