
 

Sammanträdesprotokoll nr 5, 2011-08-23 
 

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

Patrik Andersson 
Marie Larsson 
Jan Blomkvist 
Nicklas Thunblom 
Håkan Slagbrand 
 

Frånvarande: Barbro Blomqvist 
 

  
1.Mötets öppnande Håkan Slagbrands hälsade ledamöterna välkomna till mötet och förklarade 

detsamma för öppnat. 
  
2. Föregående 
protokoll 

Lades till handlingarna.  

  
3. Post Svenska Båtunionen – sommarinfo 

Stångmärket – förvaras på kansliet 
  
4.Ekonomi Klubbens ekonomi är god. Lasse Elmerfors har redovisat intäkter från bössan 

på Torpis, ca 9000 kr. 
 
Aktuella skulder: 
Vattenfall, ca 3000 kr för juni och juli 
Grästrimmer 5900 kr 
Sjökort som tavlor i stugan:. 800 kr 
 
Vår kampanj för att få nya medlemmar har gett 20 st nya. Hittills i år har vi fått 
22 nya medlemmar. Samtidigt har vi under året tappat 41 st medlemmar. 
 
Resultat fram till 16/8 visar att vi ligger bra till gentemot vår budget, + 92 000 
kr. Beror främst på höjda medlemsavgifter samt lägre kostnader för vår 
föreningsverksamhet och vår klubbanläggning. 
 
Vi har snart slut på vimplar och styrelsen beslutade att köpa in 200 nya. 
Kostnad ca 20000. Patrik beställer nya vimplar. 
 
Då klubben har mycket pengar på båtklubbskontot beslutades att placera 
150 000 kr på en 3-månaders ränteväxel som ger 2,7-2,8% ränta mot dagens 
0%. 
 

  
4. Rapporter 
 

Infogruppen:  
 

Manusstopp för nästa Torparnytt är den 26/8. 
 
Antal medlemmar är just ni 334 st. 
 



 

 
Stuggruppen: 
Trimmern vid Torpis har gått sönder och under sommaren beslutade styrelsen 
att inköpa en ny. 
 
GSM-styrning av värmen i stugan: Kostar 5000-6000 kr + ett kontantkort för 
ca 100 kr samt kostnad för installation av en behörig elektriker. Håkan pratar 
med en behörig elektriker om råd och en offert. 
 
Många skrotcyklar finns nu på Torpis, vi måste plocka ihop det som kan 
skrotas och frakta bort det. 
 
Slut på virke som behövs för att kunna laga sådant som går sönder. Behov av 
påfyllning. 
 
Nytt element behövs till toaletthuset. 
 
Förslag för att få fler att hjälpa till ute vid Torpis. Förutom öppnings och 
stängningshelgerna har en arbetshelg där lämpliga arbetsuppdrag delas ut till 
medlemmmarna. 
 
Gräsklippare: Lilla gräsklipparen börjar bli dålig, status måste kontrolleras. 
Åkgräsklipparen är för klen för att köra i sluttningen upp mot stugan. Till nästa 
år behöver vi fundera på hur vi ska förnya maskinparken. Styrelsen utreder. 
 
 
Nöjesgruppen: 
Kräftskiva till helgen som kommer. Sedvanligt arrangemang. 
 
Årsfest planeras till den 26/11. Lokal, orkester och mat, Linusfest! 
 
För att klargöra vilka sponsorer BSL har behöver vi kolla med dem som kan 
vara aktuella. 
Niklas Thunblom hör med: BC Marine, Båtservice och Levins Optik. 
Marie Larsson: Willys 
Håkan Slagbrand: Perssons Husvagnar. 
Samtliga rapporterar till Rita Andersson 
 
Tävlingsgruppen: 
Kräftsegling till helgen i samband med kräftskivan. 
 
VFB AB: 
Varken Johnny Meijer eller Pekka Koskela som representerar BSL i VFBAB 
nyttjar VFBAB’s tjänster. Styrelsen ser inga problem i detta så länge de sköter 
sitt uppdrag i VFBAB. 
 
Bokningen för torrsättning startar den 1/9 och första upptag sker den 15/9. 

  
5. Övrigt Cykelboden kostar BSL 1100 kr per år. Niklas kollar med Janne Östlund vilka 

som hyr. Fler borde kunna få möjlighet då boden ofta står tom. 
  



 

6. Nästa möte Nästa möte hålls tisdag den 4/10 2011. 
  
7. Avslutning Håkan avslutade mötet kl 20,45 
  
  

Vid protokollet                                            Justeras 
                                              
 
 
Anna Larsson                                               Håkan Slagbrand 

  
  
  
  
 


