
 
 

 
 

Protokoll från Båtsällskapet Lögarängens, BSL, årsmöte 2009-11-10 
(Bilagor 5st) 

 
Protokoll från Båtsällskapet Lögarängens årsmöte som hölls 2009-11-10 klockan 19:00 på fritidsbåtsmuseet. 
51 medlemmar samt ett ombud för en medlem var närvarande. 
 

1. Mötets öppnande. 
Ordförande Johnny Meijer förklarade årsmötet öppnat. 
 

2. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande. 
Mötet bifalde fågan om mötets utlysande. Kallelsen till mötet utannonserades ca 3 veckor innan mötet. 
 

3. Fastställande av dagordning. 
Ordförande Johnny Meijer ville lägga till en informations del om VFB AB under punkt 23 i 
dagordningen. Efter detta antogs dagordningen av mötet. 
 

4. Val av ordförande för mötet. 
Mötet valde Johnny Meijer som mötets ordförande. 
 

5. Val av sekreterare för mötet. 
Mötet valde Jan Blomkvist som sekreterare för mötet. 
 

6. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare. 
Som justeringsmän och rösträknare valdes Jan Östlund och Håkan Alnefelt. 
 

7. Redovisning av vårmötesbeslut. 
Det fanns inga vårmötesbeslut att redovisa. 
 

8. Styrelsens årsberättelse. 
Styrelsens årsberättelse lästes upp och delades ut. (Bilaga 1) 
 

9. Ekonomirapport för verksamhetsåret. 
Avgående kassör Jan Östlund redovisade klubbens ekonomi som är god men vikande pga. minskade 
intäkter från bl.a. slipverksamheten. (Ekonomirapport bilaga 2) 
 

10. Revisorernas berättelse. 
Revisorernas berättelse lästes upp av revisor Ulf Eriksson. Revisorerna har granskat räkenskaperna för 
2008-2009 och dessa överensstämmer med bokföringen. Revisorerna föreslår att styrelsen beviljas 
ansvarsfrihet. 
 

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 
Mötet beslutade att styrelsen ges ansvarsfrihet för det gångna året. 
 

12. Presentation av nya medlemmar. 
Jan Blomkvist informerade mötet att klubben har 373st medlemmar/båtar fördelade på 228 segelbåtar, 
104 motorbåtar, 20 motorseglare och 21 övriga/båtlösa. Under året har vi fått 14 nya medlemmar/båtar. 
Jan Blomkvist läste upp namnen på dessa och hälsade de nya medlemmarna välkomna i klubben. 
 

13. Förslag till beslut om stadgeändring med hänsyn till val som måste göras till VFB AB:s styrelse. 
Ordförande Johnny Meijer föredrog om varför styrelsen ville ha till en stadgeändring. Det blev diskussion 
om personval mm. Men efter att vår revisor Ulf Eriksson, som också är revisor till proffesionen, meddelat 
att det måste vara styrelsen i BSL som utser klubbens representanter i VFB AB för att inte komma i 
konflikt med Aktiebolagslagen. Detta efter som det är styrelsen i BSL som har det ekonomiska ansvaret i 
klubben. 
Mötet beslöt att inte genomföra den föreslagna stadgeändringen och gav i uppdrag till styrelsen att utse en 
ordinarie representant samt en suppleant, att för klubbens räkning representera BSL och tillvarata 
klubbens intressen i VFB AB. 
 
 
 



 
 
14.Val av styrelsefunktionärer:   

a) Ordförande för en tid av två år.  
Till ny ordförande på två år valdes Håkan Slagbrand. 

b) Kassör för en tid av två år. 
Till ny kassör på två år valdes Patrik Andersson. 

c) Tre suppleanter för en tid av ett år. 
Till Tävlingsledare och suppleant för en tid av ett år valdes Per Andersson. 
Till Slipförman och suppleant för en tid av ett år återvaldes Pekka Koskela. 
Till Redaktör för Torparnytt och suppleant för en tid av ett år återvaldes Jan Blomkvist. 

 
15. Val av en revisor för en tid av två år. 

Till revisor för en tid av två år återvaldes Ulf Eriksson 
 
16. Val av en revisorssuppleant för en tid av ett år. 

Till revisorsuppleant för en tid av ett år valdes Anders Blomqvist. 
 

17. Val av vice stugfogde för en tid av ett år. 
Till vice stugfogde för en tid av ett år valdes Jan Östlund. 
 

18. Val av miljöombud  för en tid av ett år. 
Till miljöombud för en tid av ett år valdes Lars Elmerfors. 
 

19. Redovisning av arbetsgruppernas sammansättning: 
Styrelsens årsberättelse gav en bra redovisning av arbetsgrupperna, varvid mötet bestämde att gå vidare 
till nästa punkt på dagordningen. 
  

a) Infogruppen – sekreteraren sammankallande 
b) Ekonomigruppen – kassören sammankallande 
c) Nöjesgruppen – klubbmästaren sammankallande 
d) Tävlingsgruppen – styrelsesuppleant sammankallande  
e) Klubbhusgruppen – stugfogden sammankallande 
f) Slip- o varvsgruppen – styrelsesuppleant sammankallande   
g) Redaktionsgruppen – styrelsesuppleant sammankallande  
h) Vinteraktivitetsgruppen - Fristående  
 

20. Val av representanter för en tid av ett år:   
a) Samarbetskommittén – en representant. 

Samarbetskommittén existerar ej längre. Val är således onödigt. 
b) Båtrådet – en representant. 

Som representant för en tid av ett år valdes Pekka Koskela. 
c) MBF – en representant. 

Som representant för en tid av ett år valdes Håkan Slagbrand. 
d) Båtklubbarnas varv – två representanter. 

Som representant för en tid av ett år valdes Nicklas Tunblom. 
Som representant för en tid av ett år valdes Gerhard Böhm. 

 
21. Val av representanter till Västerås Förenade Båtklubbars styrelse. 

Som ett resultat av beslutet i punkt 13 ströks denna punkt. 
 

22. Val av valberedning – fyra representanter. 
Som representant för en tid av ett år valdes Anders Larsson. 
Som representant för en tid av ett år valdes Carina Liljegren. 
Som representant för en tid av ett år valdes Bengt Eriksson. 
Som representant för en tid av ett år valdes Bo Svartström. 

 
23. Inkomna motioner.  

Till årsmötet har 2st motioner inkommit. (Bilaga 3 och 4) 
Ordförande Johnny Meijer började med att informera om VFB AB:s verksamhet och om hur det gått nu 
när verksamheten kommit igång. Det har varit mycket jobb som krävts för att ro iland det hela. Målen har 
uppfyllts och nu ser vi äntligen att det fungerar. Trots att det har varit mycket nytt är de flesta nöjda. Den 
nya tidsbokningen har t ex fungerat väldigt bra. 2/3 av båtägarna har använt nätet för bokning och 
betalning. 
 
 
 



 
 
Motion 1 (Bilaga 3) 
Inlämnad av Klas-Göran Gustafson. 
Ordförande Johnny Meier tillika BSL:s representant i VFB AB hade förberett ett svar på Klas-Görans 
frågor som delades ut och lästes upp (Bilaga 5). Förhoppningen var att detta skulle godtas som svar på 
frågorna. Diskussion utbröt och när den var slut beslöt mötet efter röstning att bifalla motionen, med 
motiveringen att fråga 3 inte fått ett godtagbart svar. BSL:s representant i VFB AB åläggs således att 
verka för att bolaget tar fram ett utförligare svar på fråga 3. 
 
Motion 2 (Bilaga 4) 
Inlämnad av Klas-Göran Gustafson. 
Ordförande Johnny Meijer tillika BSL:s representant i VFB AB började med att informera om att den här 
motionen lämnats in till alla sex båtklubbar som är delägare i VFB AB. Nu reser sig Esa Pesanen som är 
SMT AB:s juridiska ombud och förklarar att han idag är ombud för Klas-Göran Gustafson. Esa Pesanen 
är ej medlem i BSL. Det är Esa Pesanen som skrivit motionen som lämnats in till respektive klubbar 
genom utvalda klubbmedlemmar, i BSL:s fall genom Klas-Göran Gustafson. Esa Pesanen håller ett långt 
anförande om hur VFB AB kontra SMT AB:s kontakter gått till enligt SMT AB:s uppfattning. Johnny 
Meijer svarar så gott han kan på anklagelserna från ombudet och lägger fram VFB AB:s version. Ord står 
mot ord om hur turerna gått.  
Diskussion utbröt och när den var slut beslöt mötet efter röstning att bifalla motionen. Beslutet var ej 
enhälligt. 
 

24. Fastställande av budget för nästa verksamhetsår. 
Avgående kassör Jan Östlund gick igenom föreslagen budget. Den föreslagna budgeten är en budget med 
ett beräknat minus på -58 500kr. Anledningen till detta är att BSL firar 50 år 2010 och festligheterna 
kring detta beräknas ge detta minus. Hälften av det beräknade minuset är dock en investering i tält som 
ska användas på klubbanläggningen. Klubbmästare Josef Marosan redovisade planerna för festligheterna. 
Mötet beslöt att fastställa föreslagen budget för 2009 – 2010. 
 

25. Ekonomi. Styrelsens firmatecknare. 
Mötet beslöt att klubbens firmatecknare är ordförande och kassör var för sig. 
Ordförande Håkan Slagbrand. 
Kassör Patrik Andersson. 
 

26. Fastställande av inträdesavgift och årsavgift i BSL för säsongen 2010. 
Styrelsen föreslog oförändrade avgifter för säsongen 2010. Detta trots att årets och nästkommande budget 
går/gått med förlust. Detta är dock inget man kan fortsätta med i längden utan en höjning av årsavgiften 
ligger i framtiden. 
Mötet gick med på styrelsens förslag och beslutade om oförändrade avgifter för säsongen 2010. 
 

27. Övrigt. 
Klubben har under säsongen 2009 köpt in grillkol för gemensamt grillande på helgerna. Detta har fallit 
väl ut och ökat gemenskapen vid grillplatsen. 
Mötet beslöt att fortsätta med grillkolsinköpen till helgerna även för säsongen 2010. 
 

28. Avslutning. 
    Ordförande Johnny Meijer förklarade årsmötet avslutat. Vår nye ordförande Håkan Slagbrand tackade för 

förtroendet och lovade att förvalta det väl.  
 
    Efter mötet avtackades avgående ordförande och kassör med blommor och presenter.     
 
 
    Sekreterare  Jan Blomkvist                                                                 Ordförande Johnny Meijer 
 
    ……………………………………                              …………………………………………. 
 
 
    Justeras Håkan Alnefelt                                                                        Justeras  Jan Östlund                   
 
 
    ……………………………………                              …………………………………………. 

 


