
 

 

 
 

Protokoll från Båtsällskapet Lögarängens, BSL, årsmöte 2013-11-13 

 

Protokoll från Båtsällskapet Lögarängens årsmöte som hölls 2013-11-13 i Jollekappseglarnas 

klubblokal på Framnäs. Ett 30-tal medlemmar var närvarande, se bif deltagarförteckning. 

 

1. Mötets öppnande. 

Ordförande Klas-Göran Gustafson förklarade årsmötet öppnat. 

 

2. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande. 

Mötet biföll frågan om mötets utlysande. Kallelsen till mötet utannonserades i 

Torparnytt samt via hemsidan och med en påminnelse via e-post. 

 

3. Fastställande av dagordning. 

Dagordningen fastställdes enligt framlagt förslag. 

 

4. Val av ordförande för mötet. 

Mötet valde Klas-Göran Gustafson som mötets ordförande. 

 

5. Val av sekreterare för mötet. 

Mötet valde Göran Manske som sekreterare för mötet. 

 

6. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare. 

Som justeringsmän och rösträknare valdes Jan Östlund samt Lars Andersson 

 

7. Redovisning av vårmötesbeslut. 

Vårmötesprotokollet lästes upp 

Det fanns inga vårmötesbeslut att redovisa. 

 

8. Styrelsens årsberättelse. 

Styrelsens årsberättelse lästes upp av Klas och Göran. (Bilaga 1) 

Årsberättelsen lades till handlingarna. 

 

9. Ekonomirapport för verksamhetsåret. 

Kassör Patrik Andersson redovisade klubbens ekonomi som är god, årets resultat slutar 

på ca 78 000 kr.  

(Bilaga 2a och 2b) 

 

10. Revisorernas berättelse. 

Revisorerna har granskat räkenskaperna för räkenskapsåret nov 2012- okt 2013 och 

dessa överensstämmer med bokföringen. Revisorerna föreslår att styrelsen beviljas 

ansvarsfrihet. (Bilaga 3) 

 

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

Mötet beslutade att styrelsen ges ansvarsfrihet för det gångna året. 

 

12. Presentation av nya medlemmar. 

Göran presenterade namnen på 14 nya medlemmarna som tillkommit i klubben under 

2013 och hälsade dem välkomna i klubben, en ny medlem var närvarande på mötet och 

hälsades särskilt välkommen. 

 



13.Val av styrelsefunktionärer:   

a) Mötet valde Klas-Göran Gustafsson till ordförande för en tid av två år 

b) Mötet valde Patrik Andersson till kassör för en tid av två år 

c) Mötet valde Christer Svensson till ordinarie ledamot för en tid av två år 

d) Mötet valde Anders Nygren till Klubbmästare för en tid av ett år 

Till suppleant för en tid av ett år valdes Christer Tengström 

Till suppleant för en tid av ett år valdes Jyrki Kaipainen 

 

14. Val av 

a) Revisor för en tid av två år 

Mötet valde Inger Porsander till revisor för en tid av två år 

b) Till revisorsuppleant för en tid av ett år 

Mötet valde Bengt Eriksson till revisorsuppleant för en tid av ett år 

c) Firmatecknare 

Mötet valde Ordförande och Kassör till firmatecknare var och en för sig 

15. Val av representanter för en tid av ett år:  

a)  Klas-Göran Gustafsson valdes till representant i Båtrådet  

b) Jan Blomquist valdes till representant i MBF  

c) Christer Svensson och Leif Jirhed valdes till representant i Båtklubbarnas varv  

d) Klas-Göran Gustafsson valdes till ordinarie ledamot i VFBAB 

Göran Manske valdes till suppleant i VFBAB 

e) Klas-Göran Gustafsson valdes till representant i VSF:s valberedning   

16. Val av representanter i Klubbhus-, hamngruppen (stugfogden är ordförande i 

gruppen) 

a) Mötet valde Evald Håkansson till Stugfogde för en tid av ett år 

b) Mötet valde Per Östberg till Miljöombud för en tid av ett år  

17. Val av representanter i informationsgruppen (Klubbens sekreteraren är 

ordförande i gruppen) 

a) Rita Andersson valdes till redaktör för Torparnytt 

 b) Andreas Miehling valdes till IT/Web-ansvarig  

18. Val av representanter i kappseglingsgruppen 

Magnus Eriksson och Daniel Hedlund valdes till  representanter som tävlingsledare 

och kappseglingsansvarig. De kommer även att representera BSL i VSF samt vara 

med och arrangera tisdagsseglingarna 

19. Val av representanter i aktivitetsgrupper 

Christer Looström valdes till sammankallande för Vinteraktivitetsgruppen 

Jill Oscarsson valdes till sammankallande för Barn- och ungdomsgruppen 

20. Val av valberedning -fyra representanter 

Till valberedning valdes Barbro Brunman, Kjell Holm, Anders Blomquist och P-O 

Marklund 

21. Inkomna ärenden  

Till årsmötet har en proposition och två motioner inkommit: 

Proposition – Bryggrenovering 

Klas-Göran redogjorde för bryggrenoveringsprojektet. (Bilaga 4) 

Propositionen bifölls av årsmötet. 

Motion Belysning i Mälarpaken (Bilaga 5) 

Årsmötet biföll motionen och kommer via båtrådet verkar för att kommunen utökar 

belysning i våra fritidsbåtshamnar. 

Motion Kostnad för torrsättning med mast (Bilaga 5) 

Styrelsen kommer med hjälp av VFBAB redovisa argumentationen om 

torrsättningspriser med och utan mast i Torparnytt. 

  

22. Översyn av BSL: s stadgar 



Barbro Brunman presenterade förslag på uppdaterade stadgar (Bilaga 6). Förslaget 

bifölls av årsmötet och kommer fastställas vid vårmötet.  

 

23. Fastställande av medlemsavgifter och budget 

a) Inträdesavgift och årsavgift i BSL säsongen 2013 

Årsmötet beslutade att behålla inträdesavgift till 1000kr samt årsavgift till 600kr 

b) Budget för nästa verksamhetsår 

Patrik presenterade budgetförslag för verksamhetsåret 2014 (Bilaga 7). Årsmötet 

antog förslaget med ändringen att reservera ytterligare 30 000 kr för 

bryggprojektet, totalt 300 000 kr. 

 

24. Avslutning. 

Klas-Göran tackade medlemmarna för visat intresse, speciellt avtackades de som lämnat 

sina förtroende uppdrag med en gåva från klubben. Årsmötet avslutades. 

 

 

 

Göran Manske  Klas-Göran Gustafson 

Sekreterare   Ordförande 

 

 

Justeras 

 

 

 

Jan Östlund  Lars Andersson 


