
Protokoll fört vid Båtsällskapet Lögarängens vårmöte 2012-03-27

1. Mötets öppnande Ordföranden Klas-Göran Gustavsson öppnade BSL:s vårmöte och 
hälsade de ca 40 medlemmarna som kommit till Jollekappseglarnas 
lokaler välkomna till säsongsupptakten. 

2. Fråga om mötets 
    stadgeenliga
    utlysande                   

Vårmötet hade utlysts med datum i Torparnytt nr 2 som utkom den 
13 mars. Mötet ansåg att vårmötet var stadgeenligt utlyst.

3. Fastställande av dag-
    ordningen

Den av klubbstyrelsen föreslagna dagordningen för mötet 
fastställdes med ett tillägg av pkt 7, Barn- och ungdomsgruppen.

4. Redovisning av års-
    mötesbeslut

Inget årsmötesbeslut fanns att redovisa.

5. Behandling av    
    anmälda ärenden

Inga ärenden hade inkommit för behandling vid årets vårmöte.

6. Presentation av nya
    medlemmar.

Inga nya medlemmar hade tillkommit sedan årsmötet. 

7. Rapport från arbets-
    grupperna.

Infogruppen
Medlemsantalet är just nu 334 medlemmar. För närvarande 13 
medlemmar som inte har betalat årsavgiften, ca 10 st har begärt 
utträde. Vi fortsätter jobba med hemsidan för att få den mer levande. 
Styrelsen har gått kurs hos vår webmaster Håkan för att lära sig 
hantera sidan.

Ekonomigruppen
Enligt kassör Patrik rullar ekonomin på enligt budget. De flesta 
stora utgifter är betalda för säsongen förutom fakturan till SBU och 
seglarförbundet som kommer att vara på ca 45 000. Utdelning från 
VFBAB har betalats ut med 10 000 kr.

En fråga ställdes under mötet gällande den lag som kommer att 
införas och som innebär att det blir förbjudet att tömma toatanken i 
våra hav och sjöar. Kommer BSL att drabbas av kostnader för att ha 
en tömningsstation ute vid Torpstaden. Styrelsen utreder frågan.

Nöjesgruppen
Sedvanliga aktiviteter kommer att anordnas ute på Torpis.

Tävlingsgruppen
Ingen från tävlingsgruppen var närvarande på mötet.



Klubbhusgruppen
Klubbhusgruppen består förutom av Lars Elmerfors av Evald 
Håkansson, K-G Gustavsson och Jill Oscarsson.

En del arbete har planerats för sommaren. Bryggan och 
förtöjningsringar behöver ses över, däcket för tältet ska byggas ut, 
ny sand i sandlådan, urinoar ska byggas i anslutning till toahuset. 
Det ska även fraktas dit en container som ska byggas in och kunna 
rymma våra tält så att vi slipper släpa dessa upp till stugan.

Vinteraktivitetsgruppen.  
Vinteraktivitetsgruppen söker nya medlemmar med friska idéer. 
Valberedningen får i uppdrag att hjälpa till med att hitta medlemmar 
till gruppen.

Barn- och ungdomsgruppen
Jill Oscarsson som är en av våra nya medlemmar kommer att 
ansvara för barn- och ungdomsgruppen. Hon kommer att försöka få 
igång lite verksamhet för våra yngre medlemmar och har lite idéer 
kring detta, en Barndag planeras.

VFBAB
Johhny Meijer berättade lite om VFBABs verksamhet.

Sjösättning
Första datum för sjösättning är ändrat till den 13 april. Bokningen 
startar 1 april.

Bolagsstämma
Verksamheten i VFBAB har stabiliserats, omsättningen för 2011 var 
2 199 kkr, ungefär lika stor som för 2010. Resultat för 2011 
hamnade på 184 kkr. Utdelning till varje klubb har gjorts med 5000 
kr. Clarre slutar som VD och Göran Söderberg från SS Aros tar över 
som ny VD. 

Hösten 2013
Samtliga ytor vid kraftverkshamnen skall vara tömda till hösten 
2013. Planering pågår för hur ytorna vid Johannesberg ska utnyttjas 
på bästa sätt. Förslagsvis kommer båtar utan vagn att läggas närmast 
sjön och båtar med vagn får stå längre ifrån. I planeringen ingår 
även båttvättsytor. VFBAB jobbar även hårt på att det ska byggas en 
ny ordentlig fritidsbåtshamn med plats för 200 båtar vid 
Johannesberg. Det finns inga planer på att göra förändringar vid 
Lögarängen.

Ny lyftentreprenad skall handlas upp till 2013.



8. Övriga ärenden Sextantens båthusägarförening är uppsagd till sommarens. I båthuset 
har BSL sitt kansli och vi äger således 1/18 av huset. Jan Östlund 
har tagit reda på vad det kostar att riva och bygga upp båthuset vid 
Johannesberg. Totalt hamnar kostanden på ca 3,5 Mkr vilket skulle 
innebära en kostnad för BSL på ca 200 000 kr. Styrelsen arbetar 
vidare med frågan.

Fråga lyftes vem och hur man kan utnyttja den gamla BSL kajen, en 
bom har satt upp. Tydligen så har båtföretagen tillgång till kajen. 
Det finns också ett gammalt beslut på att båtklubbarnas varv ska ha 
tillgång till denna kaj. BSL har frågat kommunen hur detta skall 
fungera.

En arbetsbeskrivning för BSLs representant i VFBAB togs fram 
tidigare och skrevs på av Johnny Meijer som var vår förra 
representant. Klas-Göran skriver nu på den i och med att han är BSL 
nya representant till VFBAB.

En del frågor kom upp som BSL kommer att ta upp vid nästa Båtråd 
som äger rum den 11 april.

- Bilparkering i Mälarparken, hur är det tänkt framöver?
- Mastkranar och mastupplägg, kommer det att finnas kvar i 

Mälarparken?
- Problem att köra master till mastkranen eftersom det är 

avgrävt längs vattnet i och med markarbeten.
- Planene vid maststället vid fyrskeppet uppgrävd, problem att 

köra med bil.

Styrelsen frågar mötet om vi köra en kampanj för att värva fler 
medlemmar. Mötet beslutade att det är en bra ide. Kampanjen pågår 
från nu och fram till midsommar.

Nicklas Thunblom meddelar att det finns platser kvar i cykelboden 
om det är någon som är intresserad.

Sammanslagningen av SBU och SSF. MBF har begärt in åsikter från 
anslutna föreningar och det har varit positiva svar, även 
Båtriksdagen ser positivt på detta. Arbetet med sammanslagningen 
går vidare. En diskussion om att det vid en sammanslagning 
kommer att krävas att samtliga medlemmar i BSL måste ange sitt 
fullständiga personnummer uppstod. Om detta är ett problem 
återstår att se.

Mötet avtackade slutligen Johnny Meijer blommor och presentkort 
för hans insatser under flera år i VFBAB.

Beställning av BSL klubbtröjor görs till Håkan Slagbrand. Formulär 
finns på hemsidan.



9. Avslutning Ordföranden tackade de närvarande medlemmarna för visat intresse 
och förklarade mötet avslutat. Efter mötet serverades kaffe och 
smörgås.

 Vid protokollet                                   Justeras

Anna Larsson                                      Klas-Göran Gustavsson            


