
 

Sammanträdesprotokoll nr 5, 2010-08-24 
 

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

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

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

förklarade detsamma för öppnat kl. 18.10.  
  
2. Föregående 
protokoll 

Protokoll från VFBABs möten sätts i en pärm som förvaras på kansliet. Anna 
fixar detta. I pärmen skall även befattningsbeskrivningen i original sättas, den 
skall även skrivas under av Håkan.  

  
3. Post * Västmanlands Seglarförbund – protokoll styrelsemöte 

* MBF – Efterfrågar personer till valberedningen. Ingen Västeråsklubb är 
representerad men vi står för största antalet medlemmar. Håkan skickar frågan 
vidare till de andra båtklubbarna i Västerås samt till vår egen valberedning. 

  
3.Ekonomi Klubbens ekonomi är fortsatt god. 

 
Ränteintäkterna kommer inte att nå budgeterad nivå. Detta på grund av att vi 
inte har någon ränta alls på båtklubbskontot. 
 
Vi behöver se över våra intäkter till nästa för att öka vår likviditet. En 
avgiftshöjning diskuterades. Det finns också idéer bland klubbmedlemmar att 
ta bort eller sänka inträdesavgiften för yngre medlemmar t ex upp till 25 år. 
Detta för att främja en föryngring i klubben. 
 
Beslutades att vi skall göra en likviditetsbudget. Patrik, Josef och Anna jobbar 
fram denna. Vi räknar med 375 medlemmar. 

  
4. Rapporter 
 

Infogruppen:  
Kommunens tryckeri kommer antagligen inte att få trycka externt material 
längre vilket innebär att vi måste se oss om efter annat tryckeri till Torparnytt. 
Janne har kollat med Västra Aros tryckeri och kostnaden är nästan dubbelt så 
hög som hos kommunen. Fler offerter tas fram, Affärstryckeriet – Anna, Håkan 
kollar också med en kontakt han har.  
 
Förslag att trycka pappertidning de 2 återstående numren detta år och att sedan 
gå över till en digital tidning. Mailadresser begärs in från medlemmarna, 
annons i tidningen samt en lapp på Torpis. Medlemmar som inte har datoriserat 



 

sig kommer dock att kunna få tidningen i pappersformat hemskickad. 
 
Anna och Janne ska boka in ett möte med Håkan Alnefeldt för att gå igenom 
den nya hemsidan och hur det ska fungera med att lägga in material. 
 
Nytt nr av Torparnytt kommer inom kort. 
 
Stuggruppen: 
Trots hårt tryck på toaletterna under jubileumshelgen så har det fungerat bra. 
 
Saknas lite vit målning på lekstugan, förrådet och toabyggnaden. 
 
Hjärtstartaren placeras i stugan. 
 
Josef framförde önskemål om att bygga ett förrum till bastun. Ingen enighet om 
detta i styrelsen men Josef får ta fram ett förslag på hur det skulle kunna se ut 
och vad det kostar. 
 
Nöjesgruppen: 
Årsfest: Josef tar in en offert från Birka Crusies till en helg i slutet av 
november. 
 
50-årsjubileet: Ekonomin ser ut att gå ihop, inte helt klart med all redovisning 
ännu. Summering kommer på nästa möte. 
 
Tävlingsgruppen: 
Kräftsegling på lördag den 28 augusti. 
Datum för KM ska fastställas. 
 
VFB AB: 
Thomas Elldén vill avgå som ordförande vid nästa bolagsstämma. Det ryktas 
att även Clas-Göran Westman vill avgå som VD för bolaget. Styrelsemöte har 
hållits idag, rapport på nästa möte. 
 
VFBAB bevakar frågan som rör hur sommarplatser i sjön ska organiseras. BSL 
anser att det är viktigt att om detta läggs ut på entreprenad så skall det skötas av 
VFBAB. 
 
Angående uppgifter om torrsättning så kollar Janne det med Johnny för att få in 
detta i Torparnytt. 

  
5. Övrigt Håkan kommer till nästa möte att ta med ett provexemplar på collegetröja, t-

shirt mm med BSL tryck. 
 
BSL är ej rätt registrerat hos bolagsverket. Vi gör en ändring efter nästa 
årsmöte.  

  
6. Nästa möte Nästa möte är den 5 oktober kl 18.00 på kansliet. 
  



 

7. Avslutning Håkan avslutade mötet kl 20,30. 
  
  

Vid protokollet                                            Justeras 
                                              
 
 
Anna Larsson                                              Håkan Slagbrand 

 


