Sammanträdesprotokoll nr 3, 2011-03-08
Sammanträde med:

Styrelsen för Båtsällskapet Lögarängen, BSL.

Närvarande:

Patrik Andersson
Marie Larsson
Anna Larsson
Jan Blomqvist
Nicklas Thunblom
Barbro Blomqvist
Håkan Slagbrand
-

Frånvarande:
1.Mötets öppnande

Håkan Slagbrands hälsade ledamöterna välkomna och förklarade detsamma för
öppnat.

2. Föregående
protokoll

Lades till handlingarna.

3. Post

SBU – Verksamhetsberättelse
Svenska Seglarförbundet – årsfaktura medlemsavgifter
Skrivelse- Båthusföreningen Sextanten har skrivit ett brev till kommunen
angående angående hyresavtalet för kansliet. Håkan bevakar frågan.

4.Ekonomi

Klubbens ekonomi är god.
Medlemsavgiften till Svenska Seglarförbundet har ökat med 7000 jämfört med
förra året. Beror antagligen på att man räknar även familjemedlemmar.
Vi tappar medlemmar, hittills i år har 18 medlemmar begärt utträde. För att
locka nya medlemmar föreslås att vi sätter upp lappar på anslagstavlor kring
våra småbåtshamnar. Marie fixar en text.
Cirka 30% av de båtägare som anlitar VFBAB för lyft är inte klubbanslutna.
Håkan kollar med Klarre eller Johnny om vi kan få tillgång till en lista över
dessa.
BSL bör verka för att öka skillnaden i avgifter för lyft och hyreskostnader till
VFBAB, mellan båtklubbsanslutna och icke anslutna.

4. Rapporter

Infogruppen:
BSL har för närvarande 336 medlemmar, alltså 18 mindre än vid förra mötet.
Vårmöte den 5 april kl 19.00, JKV bokat. Anna påminner medlemmarna via epost lagom inför mötet.
Hemsidan borde sjösättas inför vårmötet. Janne pratat med Håkan A.
Svenska seglarförbundet har ny portal via Idrottonline.

Stuggruppen:
Lasse E har fått arbetsbeskrivning för stugfogdeuppdraget och vi väntar på hans
undertecknande. Janne B och Marie träffar Lasse för ett möte kring detta.
Janne undersöker hur toa på Torpis kan byggas om för att klara mer än 2 dagar
innan man behöver snurra på byttorna.
Nöjesgruppen:
Ser till att det blir fika till vårmötet.
Tävlingsgruppen:
Ev. kan det arrangeras en barnsegling under säsongen.
VFB AB:
VFBAB söker en pensionär som kan jobba med sjösättningen under 6v.
5. Övrigt

Båtklubbarnas varv har årsmöte den 16/3, Niklas deltar. Kostnader för att ligga
på varvet läggs ut på hemsidan.
MBFs årsmöte 19/3, Janne B deltar.

6. Nästa möte

Nästa möte hålls 26/4 2011

7. Avslutning

Håkan avslutade mötet kl 20,10

Vid protokollet

Justeras

Anna Larsson

Håkan Slagbrand

