
Protokoll fört vid Båtsällskapet Lögarängens vårmöte 2009-04-02 
 
 
1. Mötets öppnande Ordföranden Johnny Meijer öppnade BSL:s vårmöte och hälsade de 

28 medlemmarna som kommit till Fritidsbåtmuseets lokaler 
välkomna till säsongsupptakten. 

  
2. Fråga om mötets  
    stadgeenliga 
    utlysande                    

Vårmötet hade utlysts med datum i Torparnytt nr 2 som utkom den 
20 mars. Föreslagen dagordning fanns med i kallelsen. Mötet ansåg 
att vårmötet var stadgeenligt utlyst. 

  
3. Fastställande av dag- 
    ordningen 

Den av klubbstyrelsen föreslagna dagordningen för mötet 
fastställdes. 

  
4. Redovisning av års- 
    mötesbeslut 

Inget årsmötesbeslut fanns att redovisa. 

  
5. Behandling av     
    anmälda ärenden 

Inga ärenden hade inkommit för behandling vid årets vårmöte. 

  
6. Presentation av nya 
    medlemmar. 

Sekreteraren läste upp de nya medlemmar som tillkommit sedan 
årsmötet vilket var 2 familjer.  

  
7. Rapport från arbets- 
    grupperna. 

Infogruppen  Medlemsantalet är just nu 374 medlemmar. Ett 50-tal 
har inte betalat årets medlemsavgift. Nytt nr av Torparnytt kommer 
ut i dagarna. Informerades om hur material ska se ut som man vill 
föra in på hemsidan.  
Klubbens aktiviteter och annat av intresse finns på hemsidan. 
 
Ekonomigruppen  Enligt den ekonomiska rapporten är klubbens 
ekonomi är god. 
 
Nöjesgruppen informerade om säsongens aktiviteter. 2008 års 
aktiviteter kostade klubben ca 40 000 kr. Av dessa pengar går det 
mesta tillbaka till medlemmarna i form av förtäring mm. Det 
planeras allaktivitetshelg, visafton, midsommarfirande, kräftskiva 
och årsfest. Sedan får det bli spontana aktiviteter . Årsfesten 
beslutas vid senare tillfälle.  
Josef tackade av Patrik och Rita Andersson samt Christer 
Tengström och Nina som avgår ur nöjesgruppen. Nya medlemmar i 
nöjesgruppen är Barbro och Kenneth Brunman, Gunnar Liveborn 
samt Susanne och Hans Eriksson. 
 
Tävlingsgruppen 

Tävlingsverksamheten i Västerås har ökat men tyvärr så har vi ingen 
representant i styrelsen. Calle Helin bevakar dock verksamheten och 
rapporterar till styrelsen. 
 
 



 Klubbhusgruppen  genom Lasse E informerade om att det ev. blir 
målningsarbeten på allaktivitetshelgen 9-10 maj. Nya 
räddningsstegar och ytterligare livboj ska sättas på plats. 
 
Slip- och varvsgruppen meddelade att bokning för sjösättning har 
påbörjats. Viktigt att BSLare bokar genom BSL.  
Tommy Holmberg efterlyste en lista över vilka som ligger inne på 
båtklubbarnas varv. Mötet gav representanten för båtklubbarnas 
varv i uppgift att följa upp verksamheten, hur den fungerar och vilka 
som ligger där. 
 

Vinteraktivitetsgruppen.  Ingen representant på plats på mötet. 
Gruppen återkommer till hösten med nya aktiviteter. 

  

8. Övriga ärenden a) Jollar – gamla uttjänta jollar som ligger på Torpis kommer att 
forslas bort efter midsommar. Information har gått ut angående detta 
på årsmötet och i samtliga nr av Torparnytt i år. Mötet var enigt om 
att detta kunde ske. 
 
b) Med anledning av att vi är delägare i VFB bör en arbetsgrupp 
tillsättas inom styrelsen för att se till att våra stadgar inte är 
motstridiga avs. VFB. 
 
c) Johnny informerade om att avtalet mellan VFB och kommunen 
skrev under den 2 april. Se bilaga. Nu ska ett register upprättas och 
avtal ska handlas upp med entreprenörer. Avgift till VFB ska betalas 
i höst. 
 
d) Diskussion om avgiften för bryggplatserna som kommunen höjde 
med ca 30 % i år.  Meningen är att avgiften skall sänkas nästa år då 
vi kommer att betala separat för landavgiften till VFB. 
 
e) Behörighet krävs för att köra pelarsvängkranen. Efterlyses någon 
som har det.  

  
9. Avslutning Ordföranden tackade de närvarande medlemmarna för visat intresse 

och förklarade mötet avslutat. Efter mötet serverades kaffe och 
smörgås. 

  
  
  
      Vid protokollet                                               Justeras 
  
  
  
 Anna Larsson                                          Johnny Meijer                           
 


