
Sammanträdesprotokoll nr 1 2008-12-09 
 

Sammanträde med: Styrelsen för Båtsällskapet Lögarängen, BSL. 
  
Närvarande: 
 
 
 
 
 

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

Frånvarande: - 
  
1.Mötets öppnande Johnny Meijer hälsade ledamöterna välkomna till dagens och förklarade 

detsamma för öppnat kl. 18.15. 
  
2.Post Kommunen: Brev angående att kontraktet på klubblokalen är uppsagt från 

kommunens sida. Marken skall användas till parkering för kokpunkten. Efter 
nyår har kommunen lovat återkomma med besked om hur det arbetas vidare 
med frågan.  

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

 
Elavtal med Vattenfall ska skrivas om. Styrelsen beslutade att fortsätta med 
Vattenfall och ett treårsavtal tecknas. 

  
4. Rapporter 
 

Infogruppen: Kalendarium för 2009 fastställdes. Vårmötet bestämdes till 2 
april. Anna bokar lokal. 
 
Nya kuvert beställda. 
 
För att få bättre fart på inbetalning av medlemsavgifter beslöt styrelsen att 
påföra påminnelseavgift med 100 kr. Information går ut med nästa Torparnytt. 
 
Övrigt som ska ingå i nästa Torparnytt är inbjudan till festen på Båtdagen den 
14 mars. 
 
Kurs i BAS kommer att ske någon gång under februari-mars. Datum ännu ej 
fastställt. 
 
Stuggruppen: Muddring ute vid Torpis får utföras som 
kompensationsmuddring, detta har vi tillstånd till. Se bif. E-post från 
kommunen. Cirka 1500 m3 uppskattas mängden som behöver muddras. 
Muddring bör göras på hösten. 
 
Lasse har lagat ryggstöden till trampbåtarna. Ett mycket fint arbete. 
 
Nöjesgruppen: Upptaktsmöte sker i början av mars. Traditionella arrangemang 
genomförs. År 2010 fyller BSL 50 år och gruppen funderar redan nu på hur 



detta kan firas på Torpis. Josef letar efter nya medlemmar i nöjesgruppen och 
har ett förslag på gång. 
 
Tävlingsgruppen: - 
 
Ekonomigruppen: - 
 
Slip- och varvsgruppen: Till vårens bokning av sjösättning måste det finnas 
fler tillfällen då bokning kan ske. Detta för att undvika de långa köer som 
uppstod vid höstens torrsättning. 

  
5. Övrigt Förslag om att klubben skulle köpa in en symaskin som klarar att sy i 

kapellväv. Kostnad ca 6-7 tusen kronor. Styrelsen avslog begäran och bordlade 
frågan. 
 
Johnny informerade kort från Båtrådets senaste möte. Mastupplägget i 
Mälarparken kommer att sättas upp på nytt. Mastkranen måste ses över.. 

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

avslutat kl 20.30. 
  
  

Vid protokollet                                            Justeras 
                                              
 
 
Anna Larsson                                              Johnny Meijer 

 


