
Protokoll från Båtsällskapet Lögarängens, BSL, årsmöte 2011-11-16
(Bilagor 5 st)

Protokoll från Båtsällskapet Lögarängens årsmöte som hölls 2011-11-16 klockan 19:00 på Jollekappseglarnas 
klubblokal på Framnäs.
Ett 45-tal medlemmar var närvarande.

1. Mötets öppnande.
Ordförande Håkan Slagbrand förklarade årsmötet öppnat.

2. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande.
Mötet biföll frågan om mötets utlysande. Kallelsen till mötet utannonserades i Torparnytt  samt via e-post 
och på hemsidan i början av november.

3. Fastställande av dagordning.
Dagordningen fastställdes enligt framlagt förslag.

4. Val av ordförande för mötet.
Mötet valde Håkan Slagbrand som mötets ordförande.

5. Val av sekreterare för mötet.
Mötet valde Anna Larsson som sekreterare för mötet.

6. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare.
Som justeringsmän och rösträknare valdes Bengt Ericsson och Anders Nygren.

7. Redovisning av vårmötesbeslut.
Det fanns inga vårmötesbeslut att redovisa.

8. Styrelsens årsberättelse.
Styrelsens årsberättelse lästes upp och delades ut. (Bilaga 1)

9. Ekonomirapport för verksamhetsåret.
Kassör Patrik Andersson redovisade klubbens ekonomi som är god, årets resultat slutar på ca 85 000 kr. 
Patrik gjorde även en redovisning av vad pengarna används till i klubbens verksamhet. (Ekonomirapport 
bilaga 2)

10. Revisorernas berättelse.
Revisorerna har granskat räkenskaperna för 2010-2011 och dessa överensstämmer med bokföringen. 
Revisorerna föreslår att styrelsen beviljas ansvarsfrihet. (Bilaga 3)

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Mötet beslutade att styrelsen ges ansvarsfrihet för det gångna året.

12. Presentation av nya medlemmar.
Anna Larsson läste visade upp namnen på de 24 nya medlemmarna som tillkommit i klubben under 2011 
och hälsade dem välkomna i klubben.

13.Val av styrelsefunktionärer: 
a) Ordförande för en tid av två år. 

Till ny ordförande på två år valdes Klas-Göran Gustafson.
b) Kassör för en tid av två år.

Till ny kassör på två år valdes Patrik Andersson.
c) Ledamot för en tid av ett år

Till ny ledamot på ett år valdes Niclas Thunblom.
c) Två suppleanter för en tid av ett år.

Till suppleant för en tid av ett år valdes Barbro Blomqvist
Till suppleant för en tid av ett år valdes Christer Tengström.



14. Val av en revisor för en tid av två år.
Till revisor för en tid av två år återvaldes Linda Winberg.

15. Val av en revisorssuppleant för en tid av ett år.
Till revisorsuppleant för en tid av ett år valdes Björn Larsson.

16.Firmatecknare
Som firmatecknare utsågs Klas-Göran Gustafson och Patrik Andersson, att teckna firman var för sig.

17. Val av representanter för en tid av ett år: 
a) Stugfogde

Lars Elmerfors
b) Miljöombud

Per Östberg
c) Redaktör för Torparnytt

Rita Andersson
d) Webmaster

Håkan Alnefeldt
e) Tävlingsledare/Kappseglingsledare – två representanter

 Kalle Helin och Magnus Eriksson
f) Båtklubbarnas varv – två representanter.

Nicklas Thunblom och Pekka Koskela
g) Sammankallande Vinteraktivitetsgruppen

Rita Andersson
h) Sammankallande Barn- och ungdomsgruppen

Jill Oscarsson
i) Båtrådet – en representant

Jan Blomkvist
j) MBF –en representant

Jan Blomkvist

19. Redovisning av arbetsgruppernas sammansättning:
De olika grupperna gjorde en kort sammanfattning av vilka medlemmar som ingår och om gruppens 
verksamhet

Nöjesgruppen – Marie Larsson tar hjälp av ett antal medlemmar som tillsammans hjälps åt att ordna 
klubbens evenemang under året.

Tävlingsgruppen – Magnus Ericsson och Kalle Helin har även Bengt Ericsson till sin hjälp.

Klubbhusgruppen – Lars Elmerfors har god hjälp av Klas-Göran Gustafson och Evald Håkansson

Vinteraktivitetsgruppen – består av Rita Andersson, Robert Lindström och Peter Jansson.

20. Val av valberedning – fyra representanter.
Till valberedning på ett år valdes Anders Larsson, Barbro Brunman, Evald Håkansson och Anders 
Nygren.

21. Inkomna motioner. 
Till årsmötet har 2st motioner inkommit. (Bilaga 4 och 5)

Motion 1
Evald Håkansson och Klas-Göran Gustafson hade lämnat den första motionen där de yrkar vi på att 
årsmötet skall rösta för att inrätta en arbetsgrupp, bestående av fyra personer, för Torpstadsanläggningen 
vars uppgift blir att upprätta en underhålls- och förbättringsplan för anläggningen samt att stödja 
stugfogdens arbete på anläggningen. Arbetsgruppens medlemmar, som kommer att arbeta under namnet 
”Hamngruppen” och ersätter ”Klubbhusgruppen”, skall utgöras av följande personer:

• Sammankallande, Evald Håkansson står till förfogande
• Stugfogde, för närvarande Lars Elmerfors
• En person, med fokus på barn och ungdom
• En person, ur styrelsen för upprätthållande av dialog mellan arbetsgruppen och styrelsen



Styrelsens förslag till beslut var att avslå motionen med den motiveringen att denna arbetsgrupp redan 
finns idag och att det finns en arbetsbeskrivning för stugfogden där de tänkte arbetsuppgifterna till största 
del också finns med. Mötet hade en hel del synpunkter om motionen, både för och emot. Alla är dock 
överens om att klubbens anläggning måste skötas på ett bra sätt och att det behövs en grupp som ansvarar 
för detta. Viktigt att en underhållsplan tas fram. Mötet ajonerades i 10 min för överläggning mellan 
motionären och mötesordförande. Resultatet av motionen blev att Klas-Göran beslöt att ta tillbaka 
motionen och att det väljs en vice stugfogde. Mötet gillade detta och Evald Håkansson valdes till vice 
stugfogde.

Motion 2
Även denna motion var författad av Evald och Klas-Göran. I denna motion yrkar de på att årsmötet skall 
rösta för beslut om avgiftsbeläggning för gästande båtar samt avgifter även för el vid 
Torpstadsanläggningen. Elavgift skall gälla för gästande båtar, men det kan även diskuteras huruvida 
avgift även bör gälla för medlemmar.

Styrelsen hade även här föreslagit av motionen skulle avslås med motiveringen att: 
• Att ta betalt för el när den inte alltid fungerar känns inte bra, säljer vi en vara måste vi också 

kunna leverera.
• Indrivning och kontroll av avgift medför ökad administration som vi inte mäktar med.
• Vi har en ökande trend i vår gästbössa, under den gångna säsongen fick vi in över 10000 kr i 

bössan.

Motionärerna drog tillbaka motionen och frågan hänskjuts till styrelsen.

22. Fastställande av 
a) Inträdesavgift och årsavgift i BSL säsongen 2012
b) budget för nästa verksamhetsår

Årsmötet beslutade att:
a) Inträdesavgiften för 2012 blir oförändrad, 400 kr för medlemmar upp till och med 25 år och 
2000 kr för medlemmar från 26 år och uppåt. Årsavgiften fastställdes till 600 för år 2012.
b) Budget för 2012 enligt lagt förslag godkändes.

28. Avslutning.
    Håkan Slagbrand och Jan Blomkvist som jobbat i BSLs styrelse och som nu lämnar plats för nya 

ledamöter avtackades med blommor och presentcheck på Hjertmans.

Håkan tackade medlemmarna för visat intresse och avslutade mötet

Anna Larsson Håkan Slagbrand
Sekreterare Ordförande

Justeras

Bengt Ericsson Anders Nygren


