Sammanträdesprotokoll nr 5, 2012-08-14
Sammanträde med:

Styrelsen för Båtsällskapet Lögarängen, BSL.

Närvarande:

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

Frånvarande:

Marie Larsson

1.Mötets öppnande

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

2. Föregående
protokoll

Nytt bokföringsprogram kollar Patrik med Linda Winberg.
Enkät om VFBABs verksamhet till BSLs medlemmar.
Bidrag från kommunen kan sökas – Nicklas kollar.

3. Post

ID märkning – reklam

4. Ekonomi

Klubbens ekonomi är god.
Nya medlemmar i år 18 st som alla har kommit på kampanjen.
Budgetuppföljning, se bilaga.
Styrelsen är eniga i frågan om avveckling av kansliet. KG skriver en motion till
årsmötet ang detta.

5. Rapporter

Infogruppen
Manusstopp 24 augusti för nästa Torparnytt.
Antalet medlemmar är för närvarande 335 st
Hemsidesprogrammet försöker Håkan få ordning på så att det blir lättare för
alla att lägga ut material på hemsidan.
Styrelsen är enig om att inträdesavgiften bör permanentas till 1000 kr. Motion
skall skrivas till årsmötet. 1000 kr får gälla säsongen ut.
Stuggruppen
En hel del arbete har gjorts med trappor, ramper och trädäck. Återstår arbete
med urinoar, förtöjning och genomgång av bryggan. Under stängningshelgen
behöver vi arbeta med veden och urinoaren. KG skriver en blänkare om det i
Torparnytt och vi lägger även ut det på hemsidan och sätter en lapp ute på
Torparstaden.
Två e-post från medlemmar som rör den frivilliga avgiften ute på torpis har
kommit till klubben. Styrelsen är enig om att avgiften/bidraget höjs till 100 kr.

KG utformar ett tydligt förslag till årsmötet ang detta.
Brandsprutan skall ställas in i förrådet ute på gräsmattan och en skylt sätts upp
som visar att det finns brandredskap i boden. Evald ser till att detta blir utfört.
KG svara även till de två medlemmar som skrivit till oss.
Leif Jirhed vill gärna bygga 5 st nya bord. Styrelsen bifaller Leifs förslag.
Målning av stugan - Stig Landberg ansvarar för detta och ser till att det
kommer ut färg och material. Arbetet utförs nästa sommar.
Ansvar för hjärtstartaren och förbandslådan tar Evalds Barbro hand om.
Sophämtning görs varannan vecka vilket innebär att det blir överfullt. Klas
kontaktar kommunen och hör vad som gäller med ansvar, tömning etc.
Toahusets element bör bytas ut för att klara den tuffa miljön i kasset-rummet.
Vi behöver även utöka antalet maskar för att få en tillfredställande funktion.
Styrelsen beslutade att investera i 3 st element samt mer mask.
Diskussion om det ska inköpas någon mer jolle av lite större modell. Styrelsen
beslutade att ta upp frågan på årsmötet för att höra om det är någon som kan ta
på sig ansvar att undersöka vad som kan vara en lämplig jolle, ny eller beg.
Barn- och ungdomsgruppen
Gill tyckte att det var roligt att så många barn och vuxna var med på barn- och
ungdomsdagen när sjöräddningen gästade oss ute på Torpis.
Tävlingsgruppen
Kräftsegling till helgen.
Tävlingsprogrammet för hösten har kommit samt inbjudan till Höstkroken.
Håkan lägger ut detta på hemsidan.
VFBAB
En utredning om Lövudden har gjorts. Slutsatsen är att på Lövudden ska
upptagning och sjösättning ske i VFBABs egen regi med egna vagnar eller av
VFBAB tillhandahållna stöttor. Rabatt till medlemmar och till de med vagn.
De med vagn lyfts i pelarsvängkranen och de andra med hydraulvagn.
På Lögarängen ska verksamheten fortsätta som vanligt med en ny entreprenör.
Styrelsen anser att förslaget är bra och beslut togs att stödja förslaget.
Utredningen skickas ut till våra medlemmar för information så att de får en
chans att tycka till om detta.
6. Övrigt

BK Wega fyller 80 år och BSL kan uppvakta. Styrelsen ber Janne Blomkvist
att framföra en hälsning och överlämna ett BSL standar.
En medlem har frågat om han kan ta med sig sina arbetskamrater till Torpis
helgen 22-23 september, ett militärtält kommer att slås upp för övernattning.
Styrelsen har inget att invända.
Strängnäs segelsällkap har liknande regler som vi när det gäller frivilligt bidrag

som hamnavgift och avser också att höja sin avgift till 100 kr.
Barbro Brunman i valberedningen vill ha med en avsiktsförklaring om att vi
behöver nya medlemmar i styrelsen. Tas med i nästa Torparnytt.
Parkeringsproblem kommer att uppstå när byggandet utvidgas i närheten av
fyrskeppet. Frågan förs vidare till båtrådet via BSL representant Jan Blomkvist.
Per Lithammar skulle kunna inbjudas till båtrådet för att få direkt info.
7. Nästa möte

Nästa möte hålls 2 oktober kl 18:00 på kansliet.

8. Avslutning

Klas-Göran avslutade mötet kl 21,40.
Vid protokollet

Justeras

Anna Larsson

Klas-Göran Gustafson

