Sammanträdesprotokoll nr 4, 2010-04-27
Sammanträde med:

Styrelsen för Båtsällskapet Lögarängen, BSL.

Närvarande:

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

Frånvarande:

Lars Elmerfors

1.Mötets öppnande

Håkan Slagbrand hälsade ledamöterna välkomna till dagens möte och
förklarade detsamma för öppnat kl. 18.10.

2. Föregående
protokoll

- Snickra nya bänkar, Leif Jirhed kan ev. hjälpa till att göra detta, nya kostar
2900 kr/styck.

3. Post

* Västmanlands Seglarförbund – verksamhetsberättelse mm
* VML – VML vill ge ut en tidning till alla segelbåtsägare. Jocke Persson
håller i detta och de vill att alla klubbar är med och betalar för tidningen. Håkan
tar upp detta med Calle Helin och Magnus Eriksson. Styrelsen beslutar att
ställa upp och ta 100 ex detta år och sedan utvärdera om det var värt pengarna.
* Sjöräddningssällskapet – Tidningen Trossen tillsammans med årsdekal,
lämnas till Torparstaden.
* Skärgårdsstiftelsen – Stångmärket
* Svenska Båtunionen – Verksamhetsberättelse 2009
* Svenska seglarförbundet – Verksamhetsberättelse 2009
* Svenska sjö – Inf om båtförsäkring (komm; MBF har rotat lite i Svenska sjö
och funnit att de går med stor vinst vilket inte är syftet med bolaget)

3.Ekonomi

Klubbens ekonomi är god.
Stora utgifter som är aktuella är MBF 28804 samt Svenska seglarförbundet
13792. Vi ska även måla ute på Torpis så Lasse behöver 10000.
Fortsatt 18 medlemmar som inte betalat medlemsavgift för 2010.
Anmälningsavgifter till 50-årsjubileet börjar komma in.

4. Rapporter

Infogruppen:
Ny medlemsmatrikel gör vi enkel i år och trycker endast upp 100 ex.
I övrigt inget speciellt.
Stuggruppen:
Nöjesgruppen:
Kaffe, kakor och popcorn köps in till lördagkvällar under säsongen samt inköp
till allaktivitetshelgen. Josef behöver 10000 kr i förskott.

Korv med bröd serveras på målarhelgen.
50-årsfirandet: Scoutstugan har en del bord och stolar som ev kan lånas.
Festkommiteen tar ett möte på Torpis vid tillfälle.
Sjöräddningen kommer att besöka oss vid firandet.
I år kommer bonden på Ridön att driva vandrarhemmet och kafe blir det i år vid
Kurö Gård i rederi Mälarstadens regi.
Tävlingsgruppen:
Magnus Eriksson ställer upp som tävlingsansvarig.
VFB AB:
Protokoll från VFBABs möten printas.
Rapport från bolagsstämman: Thomas Elldén omvald till ordförande, utdelning
till klubbarna kommer att göras med 5000 kr. Ekonomin såg bra ut.
5. Övrigt

Kansliet kommer att finnas kvar 1 år ytterligare.

6. Avslutning

Mötet avslutades 19,50

Vid protokollet

Justeras

Anna Larsson

Håkan Slagbrand

