
 

Sammanträdesprotokoll nr 2, 2010-01-26 
 

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

Håkan Slagbrand 
Patrik Andersson 
Josef Marosan 
Anna Larsson 
Jan Blomqvist 
Lars Elmerfors 
Pekka Koskela 
 

Frånvarande: - 
  
1.Mötets öppnande Håkan Slagbrand hälsade ledamöterna välkomna till dagens möte och 

förklarade detsamma för öppnat kl. 18.05.  
  
1.7 Föregående 
protokoll 

Inga kommentarer, protokollet lades till handlingarna.  

  
2.Post Ingen post 
  
3.Ekonomi Klubbens ekonomi är god. 

 
Styrelsen diskuterade huruvida elen kan stängas av vintertid vid Torpis för att 
spara pengar. Frågan tas upp igen inför nästa vinter. 
 
Medlemsavgifterna har börjat betalas in och budgeten följs så här långt. 

  
4. Rapporter 
 

Infogruppen:  
Nytt nr av Torparnytt ute. Tack vare att vi lät Medborgarskolan lägga med sin 
information om båtkurser som bilaga till tidningen stod de för tryckningen 
vilket gav klubben en minskad utgift på 2400 kr. Till nästa nummer gör vi 
omslaget i färg om vi har ett bra material till denna. 
 
Janne B representerar MBF på Båtriksdagen. 
 
Lite strul i nu i början när vi gått över till SBUs BAS-M och BAS-K. Vi lär oss 
och det kommer att bli bättre framöver. 
 
Nästa manusstopp till Torparnytt 26 februari. 
 
MBF’s årsmöte den 20/3, deltar från BSl gör Håkan. 
 
Stuggruppen: 
Underhållsplan för Torpis på kort och lång sikt tas fram av Håkan och Lasse. 
 
Målerihelg inbokad. Borstning av stugan bör påbörjas tidigare. 
 



 

Vi behöver fler bord till Torpis. Leif Jirhed har förslagit att vi kan bygga bord 
själva efter mått från befintliga bord. Håkan pratar med Leif om detta och hör 
om han kan hålla i bordbygget, vi börjar med 4 st. 
 
Nöjesgruppen: 
Visafton med knytis planeras. Håkan och Josef tar fram lite sångtexter. 
Inbjudan i nästa Torparnytt. 
 
Gruppen har 3233 kr i kassan. 
 
Kick Off för säsongens aktiviteter samt för 50-årsgruppen planeras. 
Nöjesgruppen behöver förstärkning. 
 
Tävlingsgruppen: 
Per Andersson har tyvärr avsagt sig uppdraget som sammankallande i 
tävlingsgruppen. Vi måste efterlysa en ny dito. Håkan pratar med Peter om vad 
han tror, vi kanske kan höra med Bengt och Magnus igen. 
 
VFB AB: 
Bolagsstämma för VFBAB sker under april månad. 
 
Håkan har pratat med Johnny Meijer angående vad som gäller för 
självupptagna båtar och hur de kan utnyttja mark som VFBAB arrenderar. I 
princip kan vem som helst hyra en bit mark för att ställa sin båt på och ta hjälp 
av vem som helst att lyfta båten. 
 
Bolagets ekonomi har gått bättre än väntat vilket resulterar i att priset för 
sjösättningen kommer att bli lägre. 
 
Josef har påbörjat arbetet med att ta fram en arbetsbeskrivning för BSLs 
representant i VFBAB styrelsen. En avsiktsförklaring bör också tas fram där 
det framgår vad BSL har för vilja med sitt ägande i VFBAB. 
 
Johnny M är BSLs representant i VFBAB fram till bolagsstämman i april. 
Johnny bjuds in till nästa styrelsemöte för att informera om läget i VFB. 
 
BSL vill att Johnny verkar för att öppna kajen på Lögarängen så att vem som 
helst kan lyfta båtar där. Likväl att självupptagna båtar måste kunna lyftas i 
egen regi och att markplan kan hyras av VFBAB. 
 
BSL vill ha tillgång till styrelseprotokoll från VFBABs möten. Bör förvaras i 
en pärm på kansliet. 
 
VFBAB har skrivit ett brev till staden med anledning av att bryggplatserna inte 
har sänkts i den omfattning som tidigare utlovats med 33 %. En sänkning med 
19 % har gjorts från stadens sida. Staden hävdar att högre kapitalkostnader är 
orsaken till att bryggplatserna inte har kunnat sänkas i den omfattning som 
utlovats. 



 

 
  
5. Övrigt Muddring vid Torpis. En ungefärlig kostnad på 65000 kr. Styrelsen föreslår att 

Janne Östlund utreder frågan. 
 
Anna fixar nycklar till kansliet till Patrik och Håkan. 

  
6. Avslutning Mötet avslutades 21.30 
  
  

Vid protokollet                                            Justeras 
                                              
 
 
Anna Larsson                                              Håkan Slagbrand 

 


