
 

Sammanträdesprotokoll nr 1, 2012-12-05 
 

Sammanträde med: Styrelsen för Båtsällskapet Lögarängen, BSL. 

  

Närvarande: 

 

 

 

 

Klas-Göran Gustafson 

Marie Larsson 

Anna Larsson 

Nicklas Thunblom 

Barbro Brunman 

Christer Tengström 

Tommy Holmberg 

Jan Blomqvist 

 

Frånvarande: Patrik Andersson 

 

  

1.Mötets öppnande Klas-Göran hälsade den nya styrelsen välkomna till det första mötet och 

förklarade mötet för öppnat. 

  

2. Konstituering av 

styrelsen 

Styrelsen konstituerades enligt följande 

Ordförande Klas-Göran Gustafson 

Kassör Patrik Andersson 

Sekreterare Göran Manske 

Klubbmästare Marie Larsson 

Ledamot Nicklas Thunblom 

Suppleant Tommy Holmberg 

Suppleant Christer Tengström 

 

Adjungerade till styrelsen: 

Webbmaster Håkan Alnefelt 

Representant MBF Jan Blomqvist 

  

2. Föregående 

protokoll 

Klas-Göran undersöker möjlighet att söka pengar för ny jolle.  

Ungdomsverksamhet skall prioriteras i ansökan. 

 

Protokollet lades till handlingarna. 

  

3. Post E-post: SBU byter till revision 3.0 på BAS, funktionen skall inte påverkas. 

”Segling” har kommit till Klas-Göran, Göran undersöker om hela styrelsen kan 

registreras för att få denna tidning. 

  

4.Ekonomi Patrik ej närvarande.  

Hänvisning till årsmötesprotokoll 2012 för ekonomiska läget. 

 

  

5. Rapporter 

 

Infogruppen:  

Datum bestämdes enligt följande: 

Styrelsemöten: 5/12, 24/1, 7/3, 25/4, 15/8, 3/10, 7/11 

Vårmöte: 4 april 

Årsmöte: 13 november 

 



 

Stuggruppen: 

11 personer har visat intresse för att vara hamnvärdar 

Stuggruppen skall ta fram förslag på vad som skall ingå i hamnvärdsrollen. 

 

Tre nya bössor samt nya bord håller på att tillverkas till Torpis 

Nya skyltar skall tas fram för den nya frivilliga hamnavgiften 100kr/dygn 

 

Nöjesgruppen: 

Ålandskryssning genomförd med 22 deltagare 

 

Nöjesårsprogrammet för 2013 fastställdes: 

Våröppning: 4-5 maj 

Midsommarfirande: 21 juni 

Kräftskiva: 17-18 augusti 

Städhelg: 28-29 september 

 

Barn & ungdomsgruppen: 

Markus Oscarsson kommer att vara en helg ute på Torpis med tävlingskanot 

Speciell barnhelg planeras, kanske filmkväll eller liknande. 

 

Tävlingsgruppen: 

Inget att rapportera. 

 

VFB AB: 

Klas-Göran kommer delta på styrelsemöte 8/12. 

 

  

5. Övrigt Översyn av stadgar: 

Barbro Brunman & P-O Marklund har i uppdrag att utarbeta ett förslag på 

moderniserade stadgar. Göran skickar Stadgar i editerbart format till styrlesen. 

 

Sammanslagning mellan SBU och SSF uppskjuten, utredning fortsätter. 

 

Janne Blomqvist visade ett gott exempel på hur kommuer hanterar vatten och 

båtfrågor i Strängnäs ”Blå plan”. 

 

Toatömning: Styrelsen tolkar Transportstyrelsens skrift ”Mottagning av avfall 

från fritidsbåtar” som att Torparstaden inte berörs av kommande lagförslag 

angående toatömningsanordning. 

 

Kansli: Inventarieförteckning upprättad 

Kontraktet uppsagt från 31 mars 2013 

Klas-Göran undersöker om vi kan förvara arkiv samt hyra in oss för 

styrelsemöten i Fritidsbåtsmuséet. 

 

Nyckelrutiner för Torparstaden behöver ses över, är det självklart att alla nya 

medlemmar skall ha en nyckel eller finns det andra lösningar (kodlås mm)? 

 

Sekreterarmaterial, inloggningsuppgifter, pärmar, skrivare mm överlämnat från 

Anna till Göran. Anna lovar dock bistå när årsrapporterna skall genereras. 

  



 

6. Nästa möte Nästa möte hålls tisdag den 24 januari kl 18.30 på kansliet. 

  

7. Avslutning Klas-Göran avslutade mötet kl 20:30 

  

  

Vid protokollet                                            Justeras 

                                              

 

 

Göran Manske                                              Klas-Göran Gustafson 

  

  

  

  

 


