
Sammanträdesprotokoll nr 4 2008-05-06

Sammanträde med: Styrelsen för Båtsällskapet Lögarängen, BSL.

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

Frånvarande: Jan Östlund

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

2.Post Protokoll från Båtdagen den 29 mars

MBF-nytt 

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

4. Rapporter Infogruppen: Johnny skriver ihop en sammanställning över VFB’s 
sammansättning.

MBF har tillsatt en miljöansvarig.

Stuggruppen: Insynsskydd ska byggas vid duschen. Ny gungställning är 
inköpt. Materialet till utbyggd solbrygga är utkört till Torpis. Beslutades att ett 
par räddningsstegar bör köpas in och placeras på långbryggan och södra 
bryggan.

Nöjesgruppen: Bidrag till verksamheten har utbetalats. Till allaktivitetshelgen 
räknar man med ca 30 båtar. Janne B fixar aktivitetsprogrammet inplastat.

Tävlingsgruppen: -

Ekonomigruppen: -

Slip- och varvsgruppen: Full fart på bokning och sjösättning. Allt fungerar 
bra. 

5. Övrigt Egenkontroll av hamnar – ska gås igenom och protokollföras. 

Johnny informerade om VFB. 5 möten har hittills hållits i företaget. Senast den 
21/4. Inget beslut har ännu fattats huruvida staden vill skriva avtal med VFB 
angående upptagning på områdena Lövudden, Lögarängen och 
Kraftverkshamnen. VFB är beredda att förhandla. Åtaganden, rättigheter och 
skyldigheter måste klargöras. Omsättningen beräknas till ca 1,5 Mkr + 
lyftverksamheten. Andelen av avgiften som berör vattenförvaringen är 2/3.



Önskemål som uppkommit angående Torparstaden: 
Stor TV – styrelsen avslog önskemålet
Utbyggnad av bastun – inget beslut fattades.
Ny stor kaffebryggare behövs – beslutades att Josef får i uppdrag att köpa en.

BSL är värd för 2009 års årsmöte i MBF. Tidpunkten ligger i mars 2009, 21 
eller 13. På kvällen ska det anordnas en fest. MBF står för lokal och orkester. 
För anhöriga ska ett program finnas med lämplig aktivitet under dagen 
inklusive lunch.

6. Avslutning Johnny Meijer tackade ledamöterna för visat intresse och förklarade mötet 
avslutat kl 19.30.

Vid protokollet                                            Justeras
                                             

Anna Larsson                                              Johnny Meijer


