
Sammanträdesprotokoll nr 1, 2011-12-01

Sammanträde med: Styrelsen för Båtsällskapet Lögarängen, BSL.

Närvarande: Klas-Göran Gustafson
Patrik Andersson
Marie Larsson
Anna Larsson
Nicklas Thunblom
Barbro Blomqvist
Christer Tengström
Jan Blomkvist

Frånvarande: -

1.Mötets öppnande Klas-Göran hälsade den nya styrelsen välkomna till det första mötet och 
förklarade detsamma för öppnat.

2. Konstituering av 
styrelsen

Styrelsen konstituerades enligt följande
Ordförande Klas-Göran Gustafson
Vice ordförande Anna Larsson
Sekreterare Anna Larsson
Kassör Patrik Andersson
Ledamot Nicklas Thunblom
Suppleant Barbro Blomqvist
Suppleant Christer Tengström

2. Föregående 
protokoll

Håkan A återkommer om kurs i hemsidehantering.

Nicklas kollar upp mer ang vilka olika bidrag som kan sökas för 
ungdomsverksamhet.

Protokollet lades till handlingarna.

3. Post Stångmärket – förvaras på kansliet

4.Ekonomi Klubbens ekonomi är god.

Faktura på arrendet har kommit och den är på knappt 8000 kr.
Faktura från Länsförsäkringar, kombi företagsförsäkring, 4700 kr

Totalt har vi försäkringar för ca 11000, vissa saker är dubbelt men Patrik 
bedömer att det inte finns så mycket att spara på att göra om detta.

Revisorerna uppmanar BSL att införskaffa ett modernt bokföringsprogram, i 
samband med det får vi även ut en årsredovisning vilket också var ett 
önskemål. Revisorerna vill även se VFBABs årsredovisning vid 
revisionstillfället.

K-G vill att vi inför en punkt, anskaffningsbeslut, under punkten ekonomi.



Anskaffningsbeslut:
Styrelsen beslutade att ett nytt bokföringsprogram införskaffas till BSL. Patrik 
får uppgift att göra det.

Utombordaren till ekan på Torpis är i behov av renovering. Beslutas att motorn 
lämnas till Svensk Marinteknik. K-G hämtar när den är klar och ställer den i 
verkstaden på kansliet.

Styrelsen beslutar att en urinoar byggs i anslutning till toahuset. 

Svensk Marinteknik anlitas för transport av material och sand till Torpis.

4. Rapporter Infogruppen: 
Nytt Torparnytt nr 4 precis utskickat till medlemmarna via e-post.

Antal medlemmar är just nu 334 st.

Vi vill ha en mer levande hemsida och det är vi själva som kan åstadkomma 
detta. Kurs i att hantera hemsidan ska hållas med Håkan. Janne stöter på Håkan 
om detta.

Stuggruppen:
Stuggruppen sak ingå 4 personer. Förslagsvis Lasse Elmerfors, Evald 
Håkansson, K-G Gustavsson och Jill Oscarsson.

K-G pratar med Evald om stugfogdens befattningsbeskrivning.

Stuggruppen utreder behov/kostnader/utseende av ev flytt/utbyggnad av 
förrådet på gräsplan ute på Torpis.

Nöjesgruppen:
Vi får fundera till nästa år hur en ev årsfest ska utformas för att locka fler 
deltagare.

Årsprogrammet för 2012 fastställdes.

Tävlingsgruppen:
Tävlingsgruppen består av Calle Helin samt Bengt och Magnus Eriksson. 
Önskemål finns hur vi får fler att delta på KM. 

VFB AB:
KG tar kontakt med Johnny för att få all nödvändig information om VFBAB.

En översiktsplan över Johannesberg/Lövudden går ut på remiss och VFBAB är 
remissinstans. BSL bör sätta samman en arbetsgrupp som bevakar och jobbar 
med frågor rörande detta.

5. Övrigt Diverse frågor togs upp under övrigt.



Stadgarna bör ses över.

Markisen: Nicklas vill ha måtten på duken. Marie meddelar Nicklas.

Medlemsdrive: Gör vi en likadan drive som förra året? Vid behov kan vi göra 
detta. Beslutas senare.

Barn och ungdomsgruppen: Rubriken läggs till under rapporter till nästa möte. 
Jill Oscarsson kan även ingå i stuggruppen som representant för B&U gruppen.

6. Nästa möte Nästa möte hålls tisdag den 24 januari kl 18.00 på kansliet.

7. Avslutning Klas-Göran avslutade mötet kl 21,00

Vid protokollet                                            Justeras
                                             

Anna Larsson                                              Klas-Göran Gustafson


