
  

Båtklubben Wegas 

Årsmöte 2020 

 
 

 

Irstaskolan 

Västerås 

 
Onsdagen den 19 februari kl. 18:30 

Klubben bjuder på kaffe och macka! 
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Dagordning Årsmöte 2020-02-19 
 

1. Mötets öppnande  

2. En tyst minut för avlidna medlemmar  

3. Fastställande av röstlängd  

4. Fråga om mötet är behörigt utlyst  

5. Fastställande av dagordning  

6. Val av ordförande och sekreterare för mötet  

7. Val av två protokolljusterare och tillika rösträknare  

8. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse för 2019 

9. Ekonomirapport för verksamhetsåret 

10. Redovisning av budget för nästkommande år 

11. Revisorernas berättelse 

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

13. Propositioner och motioner  

14. Fastställande av arvoden och medlemsavgifter för 2020 

15. Fastställande av verksamhetsplan för det nya verksamhetsåret  

16. Val av ordförande (Väljs på 1 år)  

17. Val av styrelseledamöter (halva antalet väljs på 2 år)  

18. Val av 2 revisorer (1 revisor väljs 2 år årligen)  

19. Val av 3 ledamöter till valberedning varav 1 väljs till sammankallande/ ordförande 

(samtliga väljs på 1 år) 

20. Val av Seglingskommitté (Väljs på 1 år) 

21. Val av Festkommitté (Väljs på 1 år) 

22. Val av Ungdomskommitté (Väljs på 1 år) 

23. Val av Vinterkommitté (Väljs på 1 år) 

24. Val av Båtrådsrepresentant (Väljs av styrelsen) 

25. Val av MBF representant (Väljs på 1 år) 

26. Val av miljöombud (Väljs på 1 år) 

27. Val av webbansvarig (Väljs på 1 år) 

28. Val av Arbetsledare (Välj på 1 år) 

29. Val av Båtklubbarnas Varvs ledamot och suppleant (Väljs av styrelsen) 

30. Information angående Klubbholmsvärdar 

31. Val av firmatecknare. 

32. Övriga frågor  

33. Mötet avslutas  
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Allmänt möte 2020-02-19 
 

1. Mötets öppnande 

2. Information om Västerås Förenade Båtklubbar (VFBAB) 

3. Info Båtklubbarnas Varv 

4. Handlingsplan 2020 

5. Sveaskog 

6. Övriga frågor 

7.  Mötet avslutas  
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Verksamhetsberättelse 2019 

 
Klubben har haft en fortsatt stabil medlemsnivå under året. Vi var vid årsskiftet 264 medlemsfamiljer.  
Fortfarande gäller att alla medlemmar måste hjälpa till att göra reklam för klubben och värva  
nya medlemmar. Vi kommer eventuellt att lansera en ny värvningskampanj under våren/sommaren. 
Målet bör vara att vi skall ha minst 300 medlemsfamiljer. 
 
2019 var ett år med mycket verksamhet på St. Granskär. 
 
Arbetet att bygga om den gamla bastun till duschbyggnad fortskrider enligt plan. Vi är nu nästan 
helt i mål. Alla duschar fungerar men några små detaljer återstår.    
 
Arbetet med bryggorna i kanalen har påbörjats i år. Med ett fantastiskt engagemang av arbetsledare 
och snickargäng har vi utfört ett otroligt arbete. Förutom arbetshelger har massor med fritidstimmar 
lagts ner. Resultatet är en helt färdig brygga från ”Hellmans veranda” vid östra infarten till den 
stora uteplatsen på långsidan av kanalen.       
 
Rensning av hamnen utfördes framgångsrikt 2018. Några stenar fanns dock fortfarande kvar i 
kanalen. Dom som gick att gräva upp är nu borta. Ev. kvarvarande är berg som vi nog får fortsätta 
att leva med.  
 
Klubbens kassa är dock fortsatt stabil trots dom stora investeringarna som gjorts på St.Granskär. 
 
Fester och arbetshelger var som vanligt mycket välbesökta och styrelsen vill här särskilt tacka alla som 
deltagit, inte bara på arbetshelger, utan också på sin fritid. Utan våra kunniga och duktiga medlemmar 
skulle inte BK Wega vara den fantastiska klubb vi är idag. 
 
Arbetet att köpa vår tomt på St.Granskär fortskrider sakta framåt. Ännu har ingen båtklubb fått 
något anbud från Sveaskog.    
 
Styrelsen har haft 10 st. styrelsemöten under 2019.  
Styrelsen har under året fungerat mycket bra tillsammans. 
 
 
/Styrelsen för BK Wega genom Ordföranden 
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Handlingsplan för BK Wega 2020. 

 
Arbetstakten på St.Granskär kommer 2020 att påverkas kraftigt av ett eventuellt 

köp av vår tomt från Sveaskog. Innan vi vet priset på tomten och vilken ekonomi 

vi kommer att ha efter ett köp, kommer vi att ligga lågt med större investeringar på ön. 

Mindre investeringar kommer dock att göras enl. nedan. 

 

Arbeten  

 

- Fortsatt renovering av bryggan i kanalen fram t.o.m. stora uteplatsen   

- En uppdragningsramp för trampbåtarna. Med närvarande förtöjning skadas 

båtarna när dom slår mot bryggan vid vågskvalp.   

- Översyn och in nätning av träd för att motverka bäverfällning. Ev. behövs 

kraftigare nät.  

- Duschanläggningen färdigställande 

- Gamla vågbrytaren, dras ut från land för att säkerställa att vågbrytaren 

inte skadas och sjunker. Flytta vikterna till rätt position. Detta beror på 

vattennivån. 

 

Diverse 

 

- Säkerhetsöversyn av lekplatsen 

- Nya leksaker om behov finns. 

- Klättervägg för barnen 

- Underhåll av fastigheter 

- Sedvanlig städning av byggnader och holme    
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Motioner 
Inga Motioner finns 

 

Propositioner 

Inga propositioner finns 

 

 
 

BKWEGA Ekonomi Verksamhetsåret 2019-01-01 - 2019-12-31 
 

Presenteras på årsmötet. Resultatrapporten är inte klar vid utskicket. Önskas kopia innan mötet 

kontakta Martin Edlund, Kassör. 

 

 

Revisionsberättelse 2019 
 

Presenteras på årsmötet 

 

 

Budget 2020 
 

Presenteras på årsmötet 
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Årsprogram 2020 

    

Årsmöte   Onsdag 19 Februari Irstaskolan 

    

Arbetshelg Lördag-Söndag                             16-17 Maj St. Granskär 

Familjesegling Lördag 13 Juni St. Granskär 

Midsommarfest Fredag 19 Juni St. Granskär 

Familjesegling Lördag 22 Aug. St. Granskär 

Kräftknytis Lördag 22 Aug. St. Granskär 

Arbetshelg Lördag – Söndag 12-13 Sept.  St. Granskär 

Höstmöte Söndag 13 Sept.  St. Granskär 

Granskär stänger  4 Okt. (prel)  

 

 

 

 


