
Sammanträdesprotokoll nr 2 2008-01-29

Sammanträde med: Styrelsen för Båtsällskapet Lögarängen, BSL.

Närvarande: Johnny Meijer 
Lars Elmerfors
Anna Larsson
Pekka Koskela 
Josef Marosan
Jan Östlund 

Frånvarande: Jan Blomkvist bortrest

1.Mötets öppnande Johnny Meijer hälsade ledamöterna välkomna till dagens möte och förklarade 
detsamma.

2.Post Årsberättelse från Västmanlands seglarförbund
Noteras kan att BSL är största föreningen i seglarförbundet men har ingen 
representant i styrelsen

Protokoll från extra båtdag

3.Ekonomi Janne Ö meddelade att klubbens ekonomi är god.

4. Rapporter Infogruppen: Nya hemsidan är på gång. Håkan skickar ut material för 
kommentarer. 

Stuggruppen: Lasse + någon mer försöker ta sig ut till Ridön för att 
kontrollera läget på Torpis. Beslutades att en skylt skall sättas upp till Peters 
ära för att hans fina jobb med taket över grillen. Janne Östlund fixar gravyr: 
Petersburg 2007.

Nöjesgruppen: Satsar under säsongen på de traditionella arrangemangen. 
Kickoff möte i början av mars. De pengar som gruppen får från stryrelsen går 
huvudsakligen  tillbaka till medlemmarna i form av förtäring vid olika 
arrangemang. Förslag om att ordna en loppis i samband med sjösättningen i 
början av april. Till exempel en lördag, kaffe och korv serveras. Josef pratar 
med Peter Jansson.

Tävlingsgruppen: Informera i Torparnytt om tisdagsseglingar och andra 
tävlingar. Johnny pratar med Calle Helin om han har möjlighet att 
sammanställa informationen.

Slip- och varvsgruppen: Möte med Tommy Holmberg har ägt rum angående 
förhandling om nytt avtal rörande båtupptagning och sjösättning. Det jobb som 
BSL ansvarar för jämfört med det gamla avtalet är att vi svarar för bokning av 
tider och tar betalt. Tommy är mycket nöjd med det arbete som uträttas. Denna 
tjänst kan vi erbjuda Tommy när förhandlingarna fortsätter. Vi behöver dock 
vara fler som jobbar med detta. Förslag redovisades, se bilaga.



Ett beslut bör tas på Vårmötet att den rabatt som lämnas till BSL medlemmar 
vid sjösättning och upptagning tillfaller klubben.

Bollen ligger just nu hos Tommy. Förhandlingarna går vidare.

5. Övrigt Angående skötsel av sjömärken i Västeråsfjärden föreslås att Västerås Stad tar 
över underhållet av dessa. MBF har fått uppgift från sjöfartsverket att 
kostnaden är ca 3000 kr/år.

6. Avslutning Johnny Meijer tackade ledamöterna för visat intresse och förklarade mötet 
avslutat kl 19.45.

Vid protokollet                                            Justeras
                                             

Anna Larsson                                               Johnny Meijer


