
Sammanträdesprotokoll nr 6, 2009-11-05 
 

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

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

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

detsamma för öppnat kl. 18.05. 
  
2.Post Västmanlands Seglarförbund: Brev om att BSL fått 2000 kronor från 

seglarförbundet som skall gå till klubbens ungdomsverksamhet. 
  
3.Ekonomi Klubbens ekonomi är god. 

 
BSL’s revisor efterlyser en ½ års rapport från VFB. Då det i princip inte varit 
någon verksamhet i VFB det första halvåret har någon sådan rapport inte tagits 
ram. BSL kan framföra till VFB att den typen av rapportering önskas för 
kommande verksamhetsår. 
 
BSL hyr en cykelbod i Mälarparken. Det finns plats för ca 12 cyklar och för 
närvarande är det fullt. Intresserade kan ställa sig på kö. Hyran för cykelboden 
delas lika för de som har en plats. BSL har därmed inga kostnader för boden. 
 
Budget för 2010: Slipverksamheten utgår helt vilket innebär en betydligt lägre 
inkomst för klubben. Styrelsen är enig om att klubben skall satsa 50000 till 50-
årsjubileet som kommer att äga rum i augusti. Detta innebär att budgeten för 
2010 kommer att läggas med ett minusresultat på 58500 kronor. 

  
4. Rapporter 
 

Information från valberedningen inför årsmötet: Anders Larsson 
sammankallande i valberedningen och Bo Svartström besökte mötet för att 
redogöra för hur arbetet med att hitta styrelseledamöter har gått. I dagsläget 
saknas kandidater till ordförandeposten samt tävlingsansvarig. Valberedningen 
har lagt ner ett stort arbete med att hitta lämpliga kandidater men tyvärr har 
man inte riktigt lyckats nå en lösning. Dagarna fram till årsmötet kommer man 
ändå att försöka hitta en lösning på problemet.  

  
5. Övrigt Genomgång inför årsmötet. Anna fixar 50 ex av dagordningen. Johnny kopierar 

andra kopior. Årsberättelsen samt presentation av nya medlemmar skriver Anna 
och ser till att kopiera. Två stycken motioner har inkommit, se bilaga till 
protokollet. Styrelsens svar på K-G motion angående att återinföra tidigare 
system för båtupptagningen: Styrelsen avslår motionen med motiveringen att 



det redan finns ett avtal med entreprenören om ett fast pris som gäller fram till 
2013. Avtalet är upphandlat enligt LOU. 
 
Styrelsens svar på K-G andra motion biläggs protokollet. 

  
6. Avslutning Mötet avslutades med en bit mat för att tacka Johnny och Janne Ö för de år som 

de lagt ner i styrelsearbetet. 
  
  

Vid protokollet                                            Justeras 
                                              
 
 
Anna Larsson                                              Johnny Meijer 

 


