
Sammanträdesprotokoll nr 4, 2009-08-25 
 

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

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

Frånvarande: Jan Östlund (satt fast i bilkö i Stockholm) 
  
1.Mötets öppnande Johnny Meijer hälsade ledamöterna välkomna till dagens och förklarade 

detsamma för öppnat kl. 18.00. 
  
2.Post MBF: Protokoll från Båtdagen i Västerås 
  
3.Ekonomi Klubbens ekonomi är god. 
  
4. Rapporter 
 

Infogruppen: Torparnytt går i tryck denna vecka. Genomgång av innehållet 
gjordes på mötet. 
 
Stuggruppen: Protokoll från säkerhetsbesiktningen på Torpis ska kompletteras 
med datum för uppsättande av räddningsstegar och brandsläckare. 
 
Skötselinstruktion för anläggningen ute på Torpis bör tas fram så att eventuella 
problem kan åtgärdas även om inte stugfogden finns på plats. 
 
Från Sveaskog har vi fått löfte om att ta en vedtrave som ligger på väg mot 
Lastudden.  
 
Nöjesgruppen: Josef redovisade kassan, kvarstående pengar räcker inte till 
stängningshelgen. 
 
Årsfesten kommer att utgöras av en resa till Stockholm med besök på 
Wallmans salonger. Datum satt till den 21 november. Anmälningslista sätt upp 
på Torpis och kommer även i nästa Torparnytt. BSL kommer antagligen att stå 
för bussresan. 
 
Nästa år fyller BSL 50 år. Josef har gjort en grovplanering på hur 
organisationen för festen kan se ut. Firande på Torpis planeras, liknande som 
vid 40 årsjubileet. Styrelsen tyckte att Josefs förslag till organisation var bra 
och han får uppdraget att vara projektledare för hela festen och kommer nu att 
bemanna de olika arbetsgrupper som han planerat. 
 
Tävlingsgruppen: Lördag den 22 augusti genomfördes en mycket lyckad 
kräftsegling med utgångspunkt från Torpis. Hela 21 båtar kom till start. Stort 
tack till arrangörerna Peter Jansson, Bengt Eriksson och Magnus Eriksson. 
 



Ekonomigruppen: - 
 
Slip- och varvsgruppen: Den 4 april 2009 undertecknades arrendeavtalet 
mellan Västerås Förenade Båtklubbar (VFB) och Västerås stad, vilket innebär 
att VFB kommer att ansvara för förvaltning av alla ytor inom 
Mälarparken/Kraftverksplan, Lögarängen, Lövudden och Tegeludden för 
vinterförvaring av båtar inkl upptagning och sjösättning. VFB har även 
ansvaret för organisation och avtal med entreprenör om sliptagning för alla 
båtar som läggs upp inom området. Avtalet innebär bl.a. att den enskilde 
båtägaren betalar arrendeavgift till VFB vid förvaring av båt inom ovan 
nämnda områden. 
 
Under maj till juni genomfördes en upphandling av lyftentreprenaden vilket 
resulterade i en ny entreprenör, Vigo Andersson Mobilkranar. BSLs gamla 
avtal med SMTAB gäller därmed inte längre. SMTAB avböjde tyvärr att lämna 
intresseanmälan för ett samarbete med VFB. 
 
Upptagning börjar v 38 och bokning kommer från och med i år även att kunna 
göras via internet där man även kan betala. Manuell bokning och betalning görs 
i VFBs bokningslokal i röda Sjömagasinet (intill Turistbyrån på Lögarängen). 
Upptagning beräknas pågå fram till sista veckan i oktober. Se vidare bilaga till 
protokollet med info, priser och karta över Mälarparken. 
 

  
5. Övrigt I BSLs stadgar bör skrivas in att det ska ske val av representanter till VFB’s 

styrelse, en ordinarie ledamot och en suppleant. Josef har funderat lite över 
detta och punktat upp några vikta aspekter som man bör tänka på vid val av 
dessa representanter. Johnny och Josef arbetar vidare med frågan och tar fram 
ett beslutsmaterial till styrelsen. 

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

avslutat kl 20.45. 
  
  

Vid protokollet                                            Justeras 
                                              
 
 
Anna Larsson                                              Johnny Meijer 

 


