
Sammanträdesprotokoll nr 6, 2012-10-02

Sammanträde med: Styrelsen för Båtsällskapet Lögarängen, BSL.

Närvarande: Klas-Göran Gustafson
Patrik Andersson
Anna Larsson
Nicklas Thunblom
Marie Larsson
Janne Blomkvist

Frånvarande: Barbro Blomqvist, Christer Tengström

1.Mötets öppnande Klas-Göran hälsade styrelsen välkommen och förklarade mötet för öppnat.

2. Föregående 
protokoll

Bidrag från kommunen kan sökas – Nicklas kollar

Hemsidan – Håkan förenklar

3. Post • Inbjudan via e-post till MBF ordförandekonferens 24 november. 
Formell inbjudan kommer senare.

• E-post Leif Karlsson – vill återinträda i BSL. Anna mailar honom om 
vilka uppgifter som behövs.

• Inbjudan till info träff avs samgående mellan SBU och Seglarförbundet. 
Janne Blomkvist deltar.

• Lars Söderlund – ansöker om transportbidrag via Västmanlands 
seglarförbund – behov av underskrift krävs av BSL. Klas ordnar det.

• Inbjudan till klubbmästerskap i C55 – Calle Helin informeras, Klas 
ordnar det.

• Inbjudan till Västmanlands Seglarförbundets årsmöte den 8 november. 
Nicklas deltar som representant för BSL. 

• Tomas Ellden ordförande för valberedningen i Västmanlands 
seglarförbund – undrar om BSL har någon kandidat till styrelsen. Calle 
Helin har sagt ifrån sig sitt åtagande.  Klas frågar Lasse Söderlund om 
han är intresserad.

4. Ekonomi Klubbens ekonomi är god. 
Patrik har fått resterande pengar från gästbössan som gäller för perioden 3/8 till 
säsongens slut. Patrik reder ut alla kvitton och återkommer med total 
sammanställning för gästbössan för 2012. 

Annonser på hemsidan och i Torparnytt har fakturerats till Svenska Sjö och 
Västerås Segelservice.

Budget för 2013 –  medlemsavgift kalkyleras till 600 kr och inträdesavgiften 
till 1000 kr. Elkostnaden är kalkylerad med att elen är avstängd på Torpis 
under vintern. Budgetförslaget spikas nästa möte inför pres på årsmötet. 



5. Rapporter Infogruppen
Antal medlemmar är för närvarande 335 st, 18 st har under året avslutat sitt 
medlemskap och 18 nya medlemmar har tillkommit.

Manusstopp den 14 oktober för nästa Torparnytt. Material som ska med är 
kallelse till årsmötet, agendan för mötet samt motioner. Anna ordnar det. Klas 
skriver lite om VFBAB.

Verksamhetsberättelsen ska skrivas – Anna  fixar

Stuggruppen
Städdagen var välbesökt med 20 stycken båtar och arbetet flöt på smidigt och 
snabbt.

Nöjesgruppen
Årets evenemang har varit välbesökt.
Josef tog tag i Birkakryssning och fixar den.

Barn- och ungdomsgruppen
Gill tycker att det har fungerat bra och funderar på nästa års aktiviteter.

Tävlingsgruppen
E-post från Peder Lanefält Svenska seglarförbundet. Han begär in resultat från 
kappseglingar – vb till Calle Helin och Magnus Eriksson. BSL har inget att 
rapportera.

Tisdagsseglingar har under säsongen varit välbesökt med mellan 16 – 27 båtar.

VFBAB
VFBAB har utlyst extra bolagsstämma den 10 oktober med anledning av att 
ändra räkenskapsår – Klas utses som BSL representant.

Samrådsremiss angående detaljplan för Lövudden – Johannisberg finns för 
påseende, innehåller detaljplan, MKB, handlingsplan och ritningar.  Samrådet 
varar under oktober månad. Om allt går enligt plan räknar man med att 
detaljplanen vinner laga kraft i vår och då kan skopan sättas i marken i maj. 
VFBAB är en av sakägarna som kan ha synpunkter på remissen.

6. Övrigt Båtrådets möte 25/9- Janne B rapporterade enligt bifogade 
minnesanteckningar. Den 30 oktober skall marken vid kraftverket vara helt ren.

MBF röstade i våras för en fusion mellan seglarförbundet och SBU. Ett flertal 
BF gillar inte detta utan har ställt sig tveksamma till sammanslagningen. Därför 
har MBF mfl begärt en extra båtriksdag i samband med den extra båtriksdag 
där beslut skall tas om sammanslagningen. MBF mfl har även lämnat en 
motion där man yrkar på att arbetet med sammanslagningen avbryts och att 
följderna av en sammanslagning utreds ytterligare. Se bilagda kopior.



Styrelsens motioner ang avveckling av kansliet och årsavgiften som Klas har 
skrivit godkändes av styrelsen med den ändringen att de ska kallas Proposition 
eftersom det är styrelsen som ”motionerar”.

Raoul som har haft grannfastigheten på Torpis har en flakmoppe till salu. 
Styrelsen är enig om att tacka nej till erbjudandet.

Sophanteringen fungerar inte. Teknik och fritidsnämnde är ansvarig för detta. 
Efter samtal med nämnden lovades tömning varje vecka vilket inte har skett. 
Ett fullt sophus lockar till sig ohyra i form av möss. Klas-Göran får i uppgift att 
författa ett brev till nämnden ovan.

En optimistjolle finns till salu. Styrelsen beslutade att 3500 kr kan satsas på en 
ny jolle. Janne Östlund som har kontakten får i uppgift att försöka köpa jollen 
för maximalt det beloppet. Styrelsen kommer även att ge Magnus Eriksson i 
uppdrag att hålla utkik efter en större jolle som kan köpas in till klubben. 
Maximal investering för detta ca 12-15 tusen kr.

Någon ur styrelsen bör delta i utflykten till Torpis vid Allhelgona för att se till 
att elen stängs av. Beslut om vem tas senare.

Beslutades att det ska tas ett vattenprov på brunnsvattnet ute på Torpis nästa 
säsong.

7. Nästa möte Nästa möte hålls tisdag den 6 nov kl 18:00 på kansliet.

8. Avslutning Klas-Göran avslutade mötet kl 20,45.

Vid protokollet                                            Justeras
                                             

Anna Larsson                                              Klas-Göran Gustafson


