
 

Sammanträdesprotokoll nr 2, 2013-01-24 
 

Sammanträde med: Styrelsen för Båtsällskapet Lögarängen, BSL. 

  

Närvarande: 

 

 

 

 

Klas-Göran Gustafson 

Patrik Andersson 

Marie Larsson 

Göran Manske 

Christer Tengström 

Tommy Holmberg 

Håkan Alnefelt 

Evald Håkansson 

 

Frånvarande: Nicklas Thunblom 

 

  

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

  

  

2. Föregående 

protokoll 

Nya bössor för hamnavgift klara, i övrigt inget speciellt noterat. 

Protokollet lades till handlingarna. 

  

3. Post Toaavfallseminarium i samband med Göteborgsmässan. 

Vi bedömer det inte viktigt att delta. KG stämmer av med Jan Blomqvist. 

 

VFB AB Samrådsprocess angående ny båtuppställningsplats på Johannesberg. 

Krav på trafikljus kvarstår. 

 

Triton Diving är intresserade att delta på ett medlemsmöte för att marknadsföra 

sin charterverksamhet. Styrelsen samtycker till presentation isamband med 

vårmötet i utbyte mot en annons i Torparnytt. Christer Looström utses att 

samordna. KG skickar info till styrelsen. 

 

Ridödagen 2013 

Styrelsen är positiv till deltagande, KG presenterar mer information på nästa 

möte. 

 

Eventuellt LOK-stöd skall sökas senast 15 februari. Göran stämmer av med 

berörda om vi är berättigade att söka detta. 

  

4.Ekonomi Klubbens ekonomi är god. 

Försäkringar, el och arrende för Torparstaden betalt. Ej ännu för kansliet.  

 

Redovisning för uthyrning av cykelboden saknas från Nicklas. 

 

Patrik har överlämnat 15 klubbvimplar till kassör för försäljning och utdelning 

till nya medlemmar. 

 

Medlemsavgiftsavier skall skickas snarast. 

 

  



 

5. Rapporter 

 

Infogruppen:  

337 medlemmar för tillfället 

Torparnytt 1 utskickad 

Håkan meddelar att hemsidan kommer att få en ny plattform. 

 

Stuggruppen: 

Evald ser över text på skyltar – tar hjälp av Rita för kärnfull formulering. 

KG och Evald tar fram arbetsbeskrivning för hamnvärd.  

De som har visat intresse för att vara hamnvärdar sammankallas för 

information och upprättande av säsongsschema. 

Evald beställer en flagga med texten ”HAMNVÄRD” som hissas i mast eller 

gösstake. 

 

Arvode till Vice stugfogde fastslås till 6000kr 

 

Målning av klubbhus kommer att kräva arbetsinsats av medlemmar,  

Notis skall publiceras i nästa Torparnytt 

 

Nöjesgruppen: 

 

Barn & ungdomsgruppen: 

Jill bjuds in till nästa styrelsemöte 

 

Tävlingsgruppen: 

Västmanlands seglarförbund anordnar funktionärsutbildning. 

Klubben erbjuder Calle Helin, Bengt Eriksson & Magnus Eriksson att delta på 

klubbens bekostnad av 750kr/pers 

KG meddelar berörda. 

 

VFB AB: 

Styrelsen tillstyrker köp av hydraulvagn för upptagning av båtar på 

Johannesberg. 

Avtal med Vigo Andersson löper ut efter vårens sjösättning. 

  

5. Övrigt Kansli: Besult att avveckla så snart som möjligt. Patrik och KG har i uppdrag 

att finna bästa lösningen. Årsmöte för båthusföreningen kommer att hållas 

27/1, KG och Patrik kommer att närvara. Styrelsemöten kommer att hållas i 

Västerås Fritidsbåtsmuseum där även arkivskåp kommer att förvaras.  

  

Ny jolle: Göran utreder sponsring, bidrag och båttyp med medhjälpare:  

Magnus Eriksson, Anders Wikman, Anna Larsson 

 

6. Nästa möte Nästa möte hålls tisdag den 7 mars kl 18.30. 

  

7. Avslutning Klas-Göran avslutade mötet kl 21:15 

  

 Vid protokollet                                            Justeras 

¨ 

 

 

Göran Manske                                              Klas-Göran Gustafson 



 

 


