Sammanträdesprotokoll nr 2, 2012-01-24
Sammanträde med:

Styrelsen för Båtsällskapet Lögarängen, BSL.

Närvarande:

Klas-Göran Gustafson
Patrik Andersson
Marie Larsson
Anna Larsson
Nicklas Thunblom
Barbro Blomqvist
Christer Tengström
Håkan Alnefelt

Frånvarande:

-

1.Mötets öppnande

Klas-Göran hälsade styrelsen välkommen och förklarade det för öppnat.

2. Föregående
protokoll

Inget speciellt noterades. Många punkter återkommer under mötet.

3. Post

Även e-post som är viktig bör komma med här under punkten post. Anna och
Klas-Göran bedömer vad som är viktigt att registrera.
Ingen övrig post.

4.Ekonomi

Klubbens ekonomi är god.
Aktuellt resultat just nu ligger på -24000, vilket är i linje med budget.
Fakturan för el under okt och nov var i når betydligt lägre än förra året.
Aktuella skulder 10443, el för kansliet, tomt mm.
Vilket bokföringsprogram som ska inköpas kommer Patrik att stämma med den
nya revisorn innan han köper något.
Vi har koll på läget ang försäkringar kopplade till SBU, försäkringen är
dessutom utökat med en bättre ansvarsförsäkring för styrelsen.
Anskaffningsbeslut:
2000 kr sätts in på Sjöräddningssällskapets Västerås sektion som gåva från
BSL.

4. Rapporter

Infogruppen:
Nytt Torparnytt nr 1 precis utskickat till medlemmarna via e-post.
Antal medlemmar är just nu 334 st.
Utskick om medlemsavgifter kommer att ske snarast.
Kurs/genomgång av hantering av hemsidan hålls hos Håkan Alnefelt,

Tegelvägen 67, tisdag den 7 februari kl. 18,30. Gill Oscarsson bjuds också in
till träffen.
Stuggruppen:
Tankar om att flytta förrådet känns inte prioriterat. El och vatten finns kopplat i
förrådet vilket gör att det i alla händelser kommer att bli kvar ett elskåp. För att
få utrymme för tälten kan Nicklas skaffa en liten container på 2x2 m vilket inte
kräver bygglov. Som alternativ godkänner styrelsen att en utbyggnad kan göras
till kostnad av ca 4000 kr
Tommy Holmberg har lovat att transportera material till det som behövs under
året. Tommy gör detta på frivillig basis mot att han får ersättning för
bränslekostnaderna.
Kartor över anläggningen ska skrivas ut och sättas upp ute på Torpis. Anna kan
scanna.
Uppsägning av kansliet kommer troligtvis att dröja. Jan Ö har uppgifter om att
det kommer att dröja minst ett år innan det kommer igång. Frågorna är många
huruvida det kommer att utgå ersättning för att flytta skjulet eller inte.
Nöjesgruppen:
Gruppen har inte börjat planera något ännu.
Barn- och ungdomsgruppen:
Bidrag som kan sökas för ungdomsverksamhet undersöks. Pengar finns att
söka för ideella friluftsorganisationer. Nicklas undersäker närmare hur det
fungerar.
Gill Oscarsson kallas till nästa styrelsemöte.
Tävlingsgruppen:
VFB AB:
Johnny Meijers förordnande som representant i VFBABs styrelse går ut vid
nästa stämma. K-G är intresserad av att ta över den posten. Johnny är också
intresserad av att stå kvar och Pekka som är suppleant är vald på två år.
VFBAB har årsmöte den 15/3. Styrelsen anser att det är viktigt att BSL styrelse
har full insyn och bra kontakt in i VFBABs styrelse. En enhällig styrelse valde
K-G Gustafson till ordinarie styrelserepresentant och Johnny Meijer som
suppleant. Marie Larsson valdes som ägarrepresentant till VFBABs årsstämma.
5. Övrigt

Sammanslagning av Svenska seglarförbundet och SBU diskuterades.
Ekonomiskt kommer BSL att tjäna på detta eftersom vi är dubbelanslutna.
Styrelsen beslutade att ge mandat till vår representant Jan Blomkvist att rösta
för en sammanslagning av seglarförbundet och SBU.
Årsmötesprotokollen saknas på hemsidan. Anna åtgärdar så fort hon har lärt sig
hur man gör.

Markisen: Två alternativ: Nytt tyg från en leverantör som sponsrar tyget eller
så får vi betala en symbolisk summa. Nicklas ansvarar.
Cykelboden: Ny ansvarig för cykleboden i Mälarparken är Nicklas Thunblom.
I dag är 11 st medlemmar ”medlem” i cykelboden. Kostnaden för medlemmen
är 100 kr per medlem. Nicklas mailar till Rita att det finns ett antal platser över
och annonsering görs i nästa Torparnytt.
Vid nästa båtrådsmöte vill BSL framföra att underhåll och faciliteter på
bryggar är väldigt ojämnt.
6. Nästa möte

Nästa möte hålls tisdag den 28/2 kl 18.00 på kansliet. Anna kan inte delta,
Marie skriver protokoll.

7. Avslutning

Klas-Göran avslutade mötet kl 20,20
Vid protokollet

Justeras

Anna Larsson

Klas-Göran Gustafson

