Sammanträdesprotokoll nr 4, 2012-04-24
Sammanträde med:

Styrelsen för Båtsällskapet Lögarängen, BSL.

Närvarande:

Klas-Göran Gustafson
Patrik Andersson
Marie Larsson
Anna Larsson
Nicklas Thunblom
Barbro Blomqvist
Christer Tengström
Linda Winberg
Gill Oscarsson, deltog under pkt stuggruppen
Evald Håkansson
Lasse Elmerfors

Frånvarande:

-

1.Mötets öppnande

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

2. Föregående
protokoll

Pekka sitter kvar som suppleant i VFBAB
Framföra till VFBAB att bokningen öppnade tidigare än enligt plan.

3. Post

Matbok från Svenska Högarna, gåva från skärgårdsstiftelsen – placeras i stugan
på Torpis
Enkät från kommunen ang konkurrenskratft i framtiden. K-G tittar på om det är
något som behöver besvaras.
E-post från Västmanlands Seglarförbund om att K-G är medlem i
valberedningen.
Eskilstuna Motorbåtklubb, Magnus Hjörtsjö, undrar var rutschkanan och
trampbåtar har inköpts. Patrik svarar till K-G om företagets namn.
Klubbens ekonomi är god.
SBU/MBF medlemsavg har betalats in på 25384 kr och till seglarfröbundet på
17500 kr.
Stugfogden har fått sitt arvode och sitt förskott för förbrukningsvaror. Diverse
andra fakturor virke/sand ca 25 000 kr. Nöjesgruppen Marie L får ut sitt
förskott på 10000 kr.
Förskott till Gill betalas ut med 2000 kr, redovisning sket till Patrik.
Kostnad för markisen max 10000.
Elkostnad förbrukninjg okt nov – 1968 kr(5097)
Dec – jan 904 (5387)
Jan –mars 739 (4676)
3611 (15160) besparing på 11 549 kr.
Patrik stämmer av med Linda om ett ev nytt bokföringsprogram.
K-G vill till nästa styrelsemöte ha en budgetuppföljning.

Vinstutdelning från VFBAB har inte kommit BSL tillhanda ännu.
5. Rapporter

Infogruppen:
Medlemsantalet är just nu 328 st.
Medlemskampanj görs under våren med erbjudande om halv inträdesavgift
fram till 15/6.
Stuggruppen:
Stugfogdens arbetsbeskrivning tas gemensamt i stuggruppen.
K-G skriver på arbetsordningen för repr i VFBAB. Anna arkiverar.
Kansliet ska vara tömt till mars 2013. Ett möte med ansvariga tjänstemän är
inplanerat. K-G rapporterar av vid nästa styrelsemöte.
Material kommer att köras ut till Torpis under helgen, virke och sand mm.
Aktivitetslistan för arbetshelgen gicks igenom.
Liten trappa till sophuset ska byggas.
Markisen beställer Nicklas direkt efter dagens möte, beräknad lev tid ca 2
veckor.
Frakt av material och sand görs till kostnad av annonsering i Torparnytt och på
hemsidan
Fler bössor, välkommenskyltar, utformning av text funderar vi på.
På lång sikt behöver långbryggan förnyas på något sätt. Detta är en dyr
investering som behöver planeras i god tid.
Nöjesgruppen:
Valborgsfirande med brasa och knytis. Till arbetshelgen planeras lite ätbart till
arbetarna.
Barn- och ungdomsgruppen:
Gill inventerar leksaksförrådet och återkommer med önskemål om vad som
behöver förnyas och kompletteras. Gill får en handkassa till mindre inköp som
hon redovisar till Patrik.
Tävlingsgruppen:
VFB AB:
Noteras kan att på VFBABS årsmöte var Marie enda kvinnliga representant.
Avtalet med lyftentreprenören ansåg K-G att man skulle säga upp. Avtalet går
ut våren 2014. Styrelsen hade en annan åsikt och avtalet sägs inte upp.
Frågan har uppkommit om hur man kan förvara material vid Lövudden. K-G
tar upp frågan på VFBABs nästa styrelsemöte i juni. Frågan om en medlem kan
hyra en bit mark av VFBAB för båtuppställning men att inte använda de för

lyft.
En enkät bland våra medlemmar skulle kunna göra ett bra underlag till
VFBABs styrelse vad våra medlemmar tycker om verksamheten.
6. Övrigt

Bidrag finns att söka från kommunen, gäller olika typer av verksamhet. Skattat
och klart och inga motkrav från vår sida.
SISU söks i efterhand, gäller ungdomsverksamhet.

7. Nästa möte

Nästa möte hålls 21/8.

8. Avslutning

Klas-Göran avslutade mötet kl 20,25
Vid protokollet

Justeras

Anna Larsson

Klas-Göran Gustafson

