
 

Sammanträdesprotokoll nr 6, 2011-10-04 
 

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

Patrik Andersson 
Marie Larsson 
Jan Blomkvist 
Nicklas Thunblom 

Frånvarande: Håkan Slagbrand 
Barbro Blomqvist 
 

  
1.Mötets öppnande Jan Blomkvist valdes att hålla i kvällen möte i frånvaro av ordförande, han 

hälsade ledamöterna välkomna till mötet och förklarade detsamma för öppnat. 
  
2. Föregående 
protokoll 

Lades till handlingarna.  

  
3. Post Stångmärket – finns på kansliet 

Preliminär inbjudan till Förbundsråd MBF, 19 nov. 
Protokoll från Båtrådet – Hearing med båtfolket kommer att arrangeras i början 
av november. Protokollet läggs ut på hemsidan. 

  
4.Ekonomi 12 000 kr kommer att betalas tillbaka från nöjeskassan. 

Klubbens ekonomi är god. 
 
Patrik redovisade en preliminär budget för 2012. Beslut tas på nästa möte. 
 
För att spara kostnader ska värmen till stugan på Torpis stängas av vid 
Allhelgona helgen. Anslag sätts upp i stugan. Patrik och ev Barbro Blomqvist 
kommer att åka ut till Torpis den helgen för att se till att detta blir gjort.  
 
Ytterligare besparing på el kan göras på kansliet om värmen ställs ner under tid 
då inga aktiviteter sker där. Marie informerar Janne Östlund. 

  
4. Rapporter 
 

Infogruppen:  
Manusstopp för nästa Torparnytt är den 14/10. 
Årsmötet ändras från 8/11 till onsdag den 16/11 pga förhinder för flera 
styrelsemedlemmar. 
Anna bokar JKV lokal för mötet samt annonserar om ändringen på hemsidan 
och skickar ut e-post. Marie fixar fika. 
 
Antal medlemmar är just nu 334 st. 
 
Kurs i att hantera hemsidan ska hållas med Håkan. Janne stöter på Håkan om 
detta. 
 
 
 
 



 

Stuggruppen: 
Rederi Mälarstaden har lovat att ta med våra grovsopor vid ordinarie tömning. 
 
Tältet vid bastubryggan har blåst sönder och Peter har inventerat vad som är 
trasigt. Kontakt tas med leverantören tas för att få ett pris på reservdelar.  
 
Däcket som tältet stod över behöver byggas ut för att tältet ska kunna förankras 
på ett säkrare sätt nästa år. Styrelsen beslutade att köpa in virke till detta samt 
buffertvirke till övrigt underhåll för bryggor etc. 
 
Beslut att sand till sandlådan skall köpas in och transporteras till Torpis 
 
Beslut om att köpa in skyddskläder för motorsågshantering. 
 
Nöjesgruppen: 
Ett 20-tal båtar slöt upp på årets städhelg. Härligt väder och trevligt umgänge. 
 
Summering av gruppens budget gav att verksamheten gick 48 kr back under 
säsongen. 
 
Årsfesten hålls 26 november. I nuläget endast 2 anmälda.  
 
Tävlingsgruppen: 
- 
 
VFB AB: 
- 
 

  
5. Övrigt Leif Isaksson, fd ordförande i BSL, har tyvärr avlidit. Styrelsen beslöt att sätta 

in 500 kr till sjöräddningen i Västerås som minnesgåva. 
  
6. Nästa möte Nästa möte hålls torsdag den 3/11 2011. OBS! Nytt datum 
  
7. Avslutning Janne avslutade mötet kl 20,30 
  
  

Vid protokollet                                            Justeras 
                                              
 
 
Anna Larsson                                              Jan Blomkvist 

  
  
  
  
 


