
Sammanträdesprotokoll nr 6, 2013-10-03

Sammanträde med: Styrelsen för Båtsällskapet Lögarängen, BSL.

Närvarande: Klas-Göran Gustafson
Göran Manske
Marie Larsson
Nicklas Thunblom
Tommy Holmberg
Evald Håkansson
Andreas Miehlig

Frånvarande: Patrik Andersson
Christer Tengström

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

2. Föregående
protokoll

Protokoll gick igenom och lades till handlingarna med följande kommentarer:
1. Jollebidrag utbetalas endast för klubbar med schemalagd

seglingsutbildning och eller lägerverksamhet.

3. Post Inbjudan till VSF årsmöte 7/11 – läggs på hemsidan.
SSF arrangerar ”Träffen” på Bosön 8-10/11 – BSL skickar ingen till detta
möte.

4. Ekonomi Klubbens ekonomi är god
Den frivilliga hamnavgiften har hittills inbringat ca 20 200kr
VFBAB har bokfört aktieutdelning om 5000kr som just aktieutdelning. GM
skall kontrollera med revisor P-O Marklund om detta skall beskattas.

5. Rapporter Infogruppen
Vi har för närvarande: 563 medlemmar varav 334 huvudmedlemmar.
Nya medlemmar som ansluter till klubben efter säsongen behöver endast betala
inträdesavgift. Ej årsavgiften.

Stuggruppen
KG redogör för status i bryggupphandling. Styrelsen beslutar att bifalla
projektgruppens förslag som innebär att gruppen kommer att läga fram en
proposition till årsmötet att klubben avsätter 270 000 kr till bryggrenovering.
Styrelsen bifaller kassörens rekommendation att inte höja årsavgiften.

Övrigt: Styrelsen beslutar att avstå från att utse vice stugfogde för nästa
verksamhetsår.
Övrigt: Toatanken tömd. Bådar gott för nästa säsong.

Nöjesgruppen
Kräftskiva och ärtsoppekok för höststängningen genomfört. Pubkväll planerad
till 30/11. Förslag till nöjesgruppen: Planera kräftskivan så att den inte
sammanfaller med Fotbollens dag nästa år.



Barn- och ungdomsgruppen
Inget att rapportera.

Tävlingsgruppen
Inget att rapportera.

VFBAB
Avtal har ingåtts mellan VFBAB och Västerås Stad enligt:
Lövudden: 20år
Lögarängen: 3år
Tegeludden: 1år
Bolagsstämma 21/11 Marie Larsson, KG Gustafsson och Göran Manske
kommer att delta.
BSL ställer sig inte bakom förslag på ändring av aktieägaravtal.

6. Övrigt GM stämmer av med Rita angående verksamhetsberättelse 2013
GM bokar Jollekappseglarnas lokal för årsmöte 13/11
KGG upprättar förslag på dagordning för årsmöte.
Hemsidan kommer att uppdateras, Andreas tar gärna in förslag och bilder.
Styrelsen utser Barbro Brunman som representant i VSF’s valberedning.

7. Nästa möte Nästa möte 7/11
Speciell inbjudan till Barbro Brunman, sammankallande i valberedningen.

8. Avslutning Klas-Göran avslutade mötet kl 21:00

Vid protokollet                                            Justeras

Göran Manske                                              Klas-Göran Gustafson


