
MÄLARBÅTSFÖRBUNDET	  

VERKSAMHETSBERÄTTELSE	  	  

2009-‐2010	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

Styrelsen	  har	  under	  året	  haft	  följande	  sammansättning:	  
	  
Ordförande:	   	   Kristina	  Lundevall	  
Vice	  Ordförande:	   Stig	  Kranberg	  
Sekreterare:	   	   Eva	  Myrin	  
Kassör:	   	   Johan	  Thureson	  
Ledamöter:	   Edvard	  Darpö,	  Niklas	  Forslund,	  Björn	  Johansson,	  Karl-‐Alfred	  

Sundberg,	  Tord	  Bergman	  

	  
Tidningsledamot:	   Marie	  Larsén	  
	  
Tekniska	  kommittén:	   Björn	  Thorvaldsson,	  Jan	  Söderberg,	  Bo	  Fritzell,	  Peter	  Scheu	  

Valberedning:	   Kjell	  Gustafson,	  Erik	  Persson,	  Johnnie	  Gustafson	  

PR	  kommitée:	   Robert	  Dybeck,	  Pontus	  Andersson,	  Henrik	  Edberg,	  Stefan	  Hultgren	  

Revisorer:	   Magnus	  Nilsson,	  Lars	  Eklund	  	  

	  
Antalet	  medlemmar	  som	  erlagt	  medlemsavgift	  till	  M-‐båtsförbundet	  har	  under	  året	  varit	  201st	  
varav	  M15/M25-‐klubben	  63	  st,	  M22-‐klubben	  43	  st	  och	  M30-‐eskadern	  95	  st.	  
	  

Förbundet	  
Under	  verksamhetsåret	  har	  styrelsen	  haft	  4	  stycken	  protokollförda	  möten.	  

Den	  6/2	  var	  det	  studiebesök	  på	  Yachtsnickeriet.	  Några	  M22	  seglare	  och	  ett	  gäng	  M30	  och	  M25	  
seglare	  samlades	  och	  Thomas	  Larsson	  svarade	  på	  frågor	  och	  visade	  sina	  fina	  lokaler.	  Ärtsoppan	  
var	  också	  mycket	  god!	  Under	  sommaren	  har	  det	  varit	  en	  del	  kappseglingar	  men	  deltagande	  från	  
M22:gämget	  har	  varit	  tämligen	  tunt.	  Dock	  samlade	  till	  slut	  20	  båtar	  till	  SM	  i	  Trosa.	  Ingen	  
nödvändighet	  men	  ändå	  mycket	  bra!	  SM	  i	  Trosa	  präglades	  av	  glad	  samvaro	  och	  spännande	  
segling.	  

	  

M22	  
Året	  inleddes	  med	  ett	  välbesökt	  sektionsmöte	  den	  17/1.	  Ett	  20	  tal	  glada	  M22	  seglare	  hade	  sökt	  
sig	  till	  Birger	  Jarlsgatan	  i	  Stockholm	  och	  där	  diskuterades	  allehanda	  ämnen.	  Roy	  Sandgren	  hade	  
en	  mycket	  uppskattat	  dragning	  om	  sitt	  M22	  bygge	  i	  GAP.	  Per	  rapporterade	  från	  gruppen	  stöd	  
M22,	  kappseglingsprogram	  beslutades	  och	  mycket	  mer.	  

SM-‐seglingarna	  genomfördes	  i	  Trosa.	  På	  torsdagen	  hölls	  i	  vanlig	  ordning	  M22	  bål,	  välbesökt	  
tillställning	  med	  gemytliga	  samtal.	  Under	  fredagens	  ”spontana	  grillfest”	  anordnads	  en	  egen	  
prisutdelning	  i	  form	  av	  utlottning	  av	  en	  genua	  från	  NEXT	  Sails.	  Utlottningen	  var	  en	  rolig	  
tillställning	  där	  lotterna	  fördelades	  enligt	  ett	  ”viktningssystem”	  vilket	  innebar	  att	  ju	  sämre	  man	  
lyckats	  placera	  sig	  desto	  fler	  lotter	  fick	  man	  och	  därmed	  större	  chans	  att	  vinna.	  Vann	  gjorde	  Erik	  
Stenström	  i	  M22	  42	  Kuling.	  	  

Svensk	  Mästare	  blev	  Oskar	  Bergman	  i	  M22	  99	  Susa,	  med	  en	  fantastisk	  serie:1,1,1,2,(3),	  1,1,1.	  
Jättegratis	  till	  Oskar!	  



På	  höstkanten	  genomfördes	  ett	  sektionsmöte	  den	  30/10.	  8	  glada	  själar	  räknades	  in	  och	  hade	  en	  
trevlig	  pratstund.	  

I	  övrigt	  har	  information	  och	  skapande	  av	  kontaktytor	  utgjort	  det	  mesta	  arbetat	  under	  året.	  M22	  
sektionen	  har	  fått	  ett	  forum	  på	  webbplatsen	  och	  sektionsrepresentanten	  har	  möjlighet	  att	  själv	  
lägga	  ut	  notiser	  på	  www.seglavackert.se.	  Dessutom	  har	  en	  grupp	  skapats	  på	  den	  populära	  sidan	  
Facebook	  (www.facebook.com).	  Gruppen	  heter	  Mälar	  22	  och	  har	  ca	  60	  medlemmar.	  Här	  utbyts	  
erfarenheter,	  bilder	  och	  länkar	  på	  ett	  informellt	  sätt.	  Möjligheterna	  att	  snabbt	  få	  information	  
eller	  svar	  på	  frågor	  är	  stora.	  Sektionsstyrelsen	  hoppas	  att	  detta	  arbete	  varit	  till	  glädje	  för	  
medlemmarna.	  

	  

M15/25	  
Under	  november	  2009	  genomfördes	  ett	  studiebesök	  på	  Kungsörs	  båtvarv	  med	  filmvisning	  och	  
intressant	  historieberättande	  av	  Pär	  Schelin.	  Senare	  under	  denna	  månad	  träffades	  även	  flertalet	  
medlemmar	  på	  SSK:s	  klubblokal	  för	  seglarsnack	  och	  filmvisning.	  Under	  båtmässan	  Allt	  för	  sjön	  i	  
mars	  hölls	  ett	  möte,	  där	  redovisades	  resultatet	  av	  en	  medlems	  intervju	  som	  gjorts	  under	  vintern	  
samt	  planering	  av	  kommande	  säsong.	  	  

De	  kappseglingar	  som	  genomfördes	  under	  sommaren	  och	  som	  tillika	  ingår	  M25-‐rankingen	  var	  
Sigtuna	  regattan	  där	  Dick	  Joelsson	  van.	  	  

KM	  seglingarna	  i	  Trosa,	  där	  Kjell	  Gutafson	  segrade.	  Stort	  grattis	  Kjell.	  

Senare	  under	  året	  så	  träffades	  vi	  dels	  i	  Örebro	  samt	  Stockholm	  för	  planering	  för	  kommande	  
säsong.	  	  

M	  30	  
M30-‐	  möte	  hölls	  samma	  dag	  som	  M-‐båtsförbundets	  årsmöte	  på	  Långholmen	  (nov.	  2009).	  Där	  
valdes	  samma	  eskaderledning	  som	  föregående	  år,	  nämligen	  Totte	  Bergman,	  Ulf	  Engblom	  och	  
Göran	  Lindahl.	  Tävlingar	  under	  året	  och	  2010	  diskuterades	  och	  kommande	  motioner	  togs	  upp	  
inför	  MBF-‐mötet.	  

Målet	  för	  Eskaderledningen	  är:	  
• Entusiasmera	  nya	  och	  gamla	  båtägare	  för	  att	  öka	  deltagarantalet	  på	  Mälarbåtsveckan.	  
• Ev.	  eskadersegling	  2010?	  
• Satsa	  på	  att	  Stockholmsregionen	  aktiveras	  mera.	  Höst-‐Rasta	  bör	  vara	  välbesökt	  i	  

september.	  

Eskaderledningsmöte	  hölls	  i	  mars	  i	  Västerås	  där	  problemen	  med	  NhSS	  togs	  upp.	  Anmälan	  
fungerade	  inte	  och	  detta	  hindrade	  peppningen	  inför	  Trosa.	  Under	  hela	  vintern	  och	  våren	  hålls	  
kontakt	  med	  medlemmar	  via	  telefon	  och	  mail	  med	  syfta	  att	  aktiver	  eskadern.	  

Sponsring	  av	  nya	  medlemmar	  innebar	  att	  3	  båtar	  slapp	  betala	  startavgiften	  i	  Trosa.	  Samma	  tre	  
båtar	  deltog	  senare	  på	  Vikingarnas	  höstregatta	  tillsammans	  med	  bl.a.	  Janmarks.	  Mycket	  positivt	  
att	  de	  kom	  tillbaka	  och	  tydligen	  gav	  tävlingarna	  mersmak.	  

SM	  seglingarna	  genomfördes	  i	  varierande	  vindar	  och	  Ulf	  Engblom	  tog	  hem	  segern	  i	  M30	  klassen.	  	  
Snyggt	  jobbat	  o	  Grattis	  Uffe.	  22	  M30:or	  deltog.	  

För	  mycket	  och	  ingen	  vind	  stoppade	  flera	  seglingar	  detta	  år.	  Västeråsregattan	  blåste	  bort,	  Tune-‐
uppen	  blåstes	  av	  och	  Distansen	  genomfördes	  i	  kraftigt	  dagsregn	  vilket	  knappast	  lockade	  
deltagare	  detta	  år.	  



M30-‐Jakten	  hölls	  utanför	  Västerås	  i	  september.	  Mycket	  dåliga	  vindar	  men	  stor	  uppslutning	  (6	  
startande	  båtar).	  

	  

	  


