Sammanträdesprotokoll nr 6, 2010-10-05
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. Till mötet hade Bengt Ericsson och
Lars-Åke Björkholm inbjudits för att ta emot SBUs förtjänsttecken till dem.
BSL bjöd dem även på tårta.

2. Föregående
protokoll

Lades till handlingarna.

3. Post

Två nr av Stångmärket – läggs på kansliet.

3.Ekonomi

Klubbens ekonomi är god.
Patrik har gjort några olika förslag till budget för 2011 där det är lagt olika
medlemsavgift för att se hur det slår.
Styrelsen beslutar att elementen i stugan på Torpis ska stängas av under vintern
för att spara el. Frysboxen får stå på.
Styrelsen beslutar att föreslå en höjning av medlemsavgiften till 600 r/år.
Informationen går ut i kommande nr av Torparnytt.

4. Rapporter

Infogruppen:
Manusstopp för Torparnytt söndag den 10/10. Den sista tryckta tidningen.
Kallelse till årsmöte, dagordning och budgetförslag skall in i tidningen.
Nya hemsidan kommer igång under hösten.
Årsmötet hålls på fritidsbåtsmuseet, Anna bokar.
Klubben har 359 medlemmar idagsläget.
Stuggruppen:
20 m3 ved höggs under säsongsavslutningen. Lite målningsarbeten kvarstår på
toalettbyggnaden.

Nöjesgruppen:
Josef redovisade det ekonomiska resultatet för 50-årsjubileet samt utfall för
nöjesgruppen under året.
Till årsfesten, kryssningen, har endast 10 personer anmält sig i dagsläget.
Tävlingsgruppen:
Kräftseglingen vanns av Peter Jansson och KM av Calle Helin.
VFB AB:
Inget nytt just nu. Johnny bjuds in till årsmötet för att hålla lite information till
medlemmarna.
5. Övrigt

Håkan hade med sig prov på BSL kläder. En provstege tas fram till årsmötet
och det annonseras i Torparnytt. Inga kostnader för BSL. Håkan administrerar.
Förslag från medlem att köpa in och sälja BSL-pin. Styrelsen var eniga i den
mening att vi tror att det är en svårsåld produkt, speciellt nu när vi vill satsa på
att sälja tröjor.
Förslag till stadgeändring har lämnats in. Styrelsen får titta vidare på detta och
se om det hinns med till årsmötet.

6. Nästa möte

Nästa möte hålls den 2 november kl 18.00 på kansliet.

7. Avslutning

Håkan avslutade mötet kl 20,30.
Vid protokollet

Justeras

Anna Larsson

Håkan Slagbrand

