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Hej alla medlemmar 

Snart börjar det roliga om 

isen släpper någon gång. 4 

veckor till första sjösättning 

och inga tecken finns på den  

kommande våren än. 65 cm 

kärnis på Galten, kan det 

bero på den Globala 

uppvärmningen ???   

//YB 

Några praktiska råd inför sjösättning 

Kontrollera att din båtvagn har luft i däcken innan klubbens  traktor 
drar din båtvagn fram till kranen, en luftkompressor finns att låna i 
redskapsboden. 

Din båt måste vara försäkrad om den lyfts med klubbens kran, visa 
intyget till kranföraren. Alla båtlyft sker på båtägarens egen ansvar.     
Se till att du har minst en medhjälpare med dig.                                 
Andra medlemmar som finns på plats vid sjösättningar hjälper som 
regel till, lämna inte du heller den sista som lyfter att klara sig själv, 
hjälp till.                                                                                                               
Se till att du har en lina från båtens stäv och en från aktern att kunna 
styra båten medans den hänger i kranen på väg till sjön.                     
Häng ut fendrar på sidan som kommer att vara mot bryggan.               
Vid lyft får man vara framför och bakom båten, inte under  eller på 
sidorna.                                                                                                             
Du skall dirigera kranföraren vid lyftet, du kan utse någon annan att 
göra det. Endast en person dirigerar lyftet.                                                  
När båten väl har kommit i sjön kontrollera att ingen läckage 
förekommer, sönderfrysta vattenintag eller saknande båttenplugg 
innan båten stroppas av från kranen.                                                             
Vi mastar på segelbåtar i samband med sjösättningen, du kan  behöva 
ha en medhjälpare till hands.                                                                  
Bryggan vid kranen är till för sjösättning och upptagning, lämna inte 
din båt kvar liggandes där i onödan. 



Klubbholmsgänget ligger före som vanligt, i väntan på att Galten åter 

blir åkbar med båt kan man ta bilen dit över isen, 65 cm kärnis... 



Svenska Båtunionens årsmöte,  Båtrikstan i 

Luleå den 16 Mars. 

Lennart från Eskilstuna och jag åkte till årets Båtriksdag 
med både spänning  och förväntan. Under flera år har det 
stötits och blötits om samgåendet mellan Svenska Båt-
unionen, SBU och Svenska Seglarförbundet, SSF. Inte för att 
det saknades seglare i SBU.n, flertalet som jag träffade 
föredrog segling,frågan handlade inte om motorbåtsfolk 
gentemot seglare. SBU står för främjande av det Svenska 
båtlivet för var och en, säkerhetsbesiktningar av våra båtar, 
utger europas största båttidning, 175.000 exemplar  / 
upplaga, attraktiva försäkringar via Svenska Sjö osv. 
Seglarförbundet står för elitsatsningar upp till OS nivån och 
styrs av Riksidrottsförbundet. När det väl kom till om-
röstning visade det sig att även Seglarförbundet röstade ner 
förslaget om samgåendet. Det gick ej att förena olika 
intressen.    



Medlemstidningen Rodret för Köpingsmotorbåtssällskap har som mål 

att skickas ut till medlemmar 4 gg /år. För att fylla tidningen med 

innehåll som är av intresse för klubbens medlemmar är det angeläget 

att förslag till  artiklar kommer  redaktionen tillhanda.  Det går bra att 

maila artiklar, ideer, bilder med mera till redaktören. 

redaktionen@kmskoping.se  eller skicka med post till MaritaBjörkqvist 

Långtäby 104 73197 Köpng eller telefon 0221 32648.  

 

Längst till vänster Mälarens Båtförbunds ordförande Lennart 
från Eskilstuna som redovisar vår utskottsarbete.  

 

Vi syns på sjön. 

Yrjö Björkqvist, Ordförande i Köpings Motorbåtssällskap. 



Årsmötesprotokoll för 2013 

 

Protokoll  fört vid Köpings Motorbåtssällskaps årsmöte den 21 

februari 2013 på Bil– och teknikhistoriska samlingarna 

1.  Årsmötets öppnande 

Ordförande Yrjö Björkqvist hälsade de 23 närvarande medlemmarna  välkomna och 

förklarade årsmötet  öppnat. 

2.   Årsmötets stadgeenliga utlysande      

 Mötet konstaterade att  mötet är behörigt utlyst. 

3.   Val av ordförande och sekreterare för årsmötet    

 Yrjö Björkqvist valdes till ordförande och Sabine Olsson till sekreterare för mötet. 

4.   Val av två rösträknare tillika justeringsmän 

  Som rösträknare tillika justeringsmän valdes Hans Lundmark och Rolf Rosenholm. 

5.  Föredragning av föregående årsmötesprotokoll 

  Årsmötesprotokollet från den 23 februari  2012 lästes upp varefter det godkändes och lades 

till  handlingarna. 

6.   Styrelsens verksamhetsberättelse 

   Verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 1/1 2012– 31/12 2012 lästes upp  varefter den  

godkändes och lades till handlingarna 

7.   Kassaberättelse   

   Magnus Thele gick igenom  kassaberättelsen.  

8.   Revisionsberättelse 

  Revisionsberättelsen lästes upp av Berth Andersson.   

9.   Ansvarsfrihet för styrelsen 

  Mötet beslutade att ge styrelsen full ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

10.  Förslag från styrelsen och motioner från medlemmar 

   Motionen om hastighetsbegränsning på 20 km/h på slipområdet tillstyrktes. 

   Motionerna från Sven-Erling Nilsson samt Rune  och Fia Persson om arbetsplikten 

bordläggs till nästa årsmöte. Mötet beslutade också att ge styrelsen i uppdrag att lägga en 

proposition om arbetsplikten till nästa årsmöte. 

 



11.   Fastställande av avgifter samt budget för kommande verksamhetsår  

    Mötet antog styrelsens förslag på förändrade avgifter för 2014 enligt nedan:    

    Inträdesavgift        300:- 

    Medlemsavgift       500:- 

    Båtlyft                    1000:-   per säsong 

    Båtlyft för personer som inte är medlemmar upphör, endast haverilyft görs 

    Uteplats                  700:- 

    Båthus A                600:- 

    Båthus B och C    1100:- 

    Styrelsens förslag på budget för 2013 presenterades av Magnus Thele och mötet beslutade 

att anta förslaget efter vissa justeringar. 

12.  Val av styrelsemedlemmar  

    Vice ordförande för 2 år  valdes Per-Olof Johansson 

    Kassör för 2 år valdes Joakim Bodin 

    Ledamot för 2 år valdes Göran Wikerdahl 

    Materialförvaltare för 2 år valdes Bengt Lindell 

13. Val av styrelsesuppleanter 

    Styrelsesuppleanter för 1 år valdes Sven-Erling Nilsson och Hans Lundmark. 

14. Val av övriga  funktionärer 

    Miljöombud för 2 år valdes Sabine Olsson 

    Slipförman för 1 år valdes Rolf Rosenholm och Bengt Lindell 

    Klubbholmskommité för 1 år valdes Jouni Holmgren (klubbholmsvärd) Mika 

Koivonen,Kerstin Andersson, Stefan During, Tony Haglund och Peter Hemström. Som 

adjunkterad styrelsemedlem valdes Jouni Holmgren. 

15. Val av revisor 

    Revisor för 2 år valdes Tuomas Pannula. 

16. Val av revisorsuppleant 

    Revisorsuppleant för 1 år valdes Thomas Persson.    

17. Val av valberedning 

   Valberedning för 1 år valdes Göran Eriksson. Mötet gav honom i uppdrag att föreslå 

ytterligare två personer som ska ingå i valberedningen. Göran meddelar därefter dessa till 

styrelsen.  



18. Övriga frågor 

   Klubbens förtjänsttecken tilldelades Sven-Erling Nilsson och Tony Haglund för deras stora 

arbete för klubben under många år. 

  Tony Haglund föreslår att klubbholmskommittén utser en budgetansvarig  person. 

  En medlem ställde sig frågande på hur man ska göra då alla kontakter i eluttag på slipen är 

upptagna. Mötet konstaterade att det finns elbestämmelser i  reglementet och man kan sätta 

dit  en förgreningskontakt. 

  Yrjö Björkqvist informerade om att klubben arrangerar Båtdagen vilket är Mälarens 

Båtförbunds årsmöte den 23 mars. Alla medlemmar är välkomna att delta och det kostar 350 

kr. Anmälan görs senast  den 15 mars till Yrjö. 

  Sven-Erling Nilsson informerade om att han har varit på en föreningsträff. Man kan söka 

bidrag från kommunen och då får man ut 80 %  under innevarande år och resterande 20 %  fås  

året efter. 

  Klubben har köpt in ytterligare en kamera för övervakning av det nya slipområdet. En 

ansökan för kameraövervakning har lämnats in till länsstyrelsen och beslut väntas inom kort. 

  Magnus Thele berättade att klubben har köpt in kameror som medlemmar kan sätta upp i 

båten. Kameran fungerar som så att den visar bilder på en hemsida  men det sker ingen 

inspelning. Kameran kostar 1500:-  och om någon är intresserad så säg till Magnus. 

  En allmän diskussion fördes  kring  båtlyft. Ett förslag för att underlätta vid båtlyft är att  det 

finns tre  funktionärer, en traktorförare, en kranförare och en som dirigerar kranföraren. Ett 

annat förslag var att lägga ut en lathund på hemsidan om hur det går till att lyfta. Alternativt 

kan man ha  en artikel i Rodret.     



Hjälp till att göra rodret bättre 
Du som har artiklatr, berättelser eller annat roligt material, skicka det 

till redaktören. Detkan bestå av bilder, berättelser, eller annat av 

intresse. Stort eller smått allt är välkommet. 

Skicka till redaktionen@kmskoping.se eller BOX 18 i Köping. 

” Det var väldigt vad du  skryter, Erik! 

Snart påstår du väl att dina förfäder var med i Noaks ark? 

Sällan! Dom hade egen båt! ” 

 



Aktiviteter på slipen. 

Det kommer att sättas upp listor över aktiviteter på anslagstavlorna på 

klubbholmen och slipen som var och en kan utföra.  Har du frågor om 

dessa aktiviteter kontakta klubbholms eller slipkommittén. 

 

Aktiviteter på klubbkolmen. 

Anlägga en handikappanpassat ramp till bastun. 

Grusning av gångar. 

Rensning i skogen. 

Underhåll av byggnader och bryggor. 

Förstärkning av piren vid bastu och brygga. 

Midsommarfirande. 

Nationaldagsfirande. 

Arbetsdag med ärtsoppa. 

 

Mvh. Klubbholmskommittén.  

Arbetsdagar på slipen, våren 2013 1/6 lördag, 3/6 måndag, 10/6 
måndag 

Arbetsdagar på slipen,  hösten 2013 14/9 lördag, 16/9 måndag, 23/9 
måndag 



  BÅTORGANISATIONERNAS EGEN FÖRSÄKRING  

FRÅN 1 APRIL 2013 INGÅR SJÖASSISTANS I VÅRA FÖRSÄKRINGAR!  

Skulle olyckan vara framme får du nu Sjöassistans service och trygghetstjänst 

dygnet runt!  

Här ingår b.la: 

- bogsering till närmaste reparatör  

- transport av bränsle, reservdelar 

- motorkonsultation 

 

-om du t.ex fått motorhaveri, roderhaveri, fått brusten gasvajer, fått tamp i 

propellern, har dött startbatteri, saknar reservdelar, fått "soppatorsk" eller 

tappat startnyckeln.      

(Motsvarar Sjöassistans medlemskap, "Sjöassistans Redo" ) 

Assistansen begär du: 

- via VHF hos Stockholm radio eller 

- på telefon 08-541 717 66    

Sjöassistansförsäkringen gäller utan självrisk! 

Detta förmånliga villkor gäller även för våra befintliga kunder, från 1/4!    

 

 

 

 

 

TRYGG BÅTSOMMAR!  

önskar  

båtvännerna på Svenska Sjö 

http://www.sjoassistans.se/vara-medlemskap


B 
FÖRENINGSBREV 

BEGRÄNSAD 

EFTERSÄNDNING 

SVERIGE 

PORTO BETALT 

PORT PAYE 

Vid definitiv eftersändning återsändes försändelsen med nya 

adressen till: KMS Box 18 73123 Köping 

Båtlyft 2013 
Sjösättningsdagar: 

27/4, 11/5 och 25/5  

Vi lyfter endast medlemmarnas båtar 

som är försäkrade, uppvisa försäkrings-

intyg till kranföraren. 

Alla avgifterna skall vara betalda på 

klubbens konto före båtlyft. 


