
Sammanträdesprotokoll nr 7, 2013-11-07

Sammanträde med: Styrelsen för Båtsällskapet Lögarängen, BSL.

Närvarande: Göran Manske
Patrik Andersson
Christer Tengström
Marie Larsson
Nicklas Thunblom
Tommy Holmberg

Frånvarande: Klas-Göran Gustafson

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

2. Föregående
protokoll

Protokoll gick igenom och lades till handlingarna med följande kommentarer:
Alla uppmuntras att skicka in fina Torpisbilder till Andreas för nya hemsidan.

3. Post Ingen post denna period.

4. Ekonomi Klubbens ekonomi är god

5. Rapporter Infogruppen
Vi har för närvarande: 567 medlemmar varav 336 huvudmedlemmar.

Stuggruppen
Bryggupphandling fortlöper enligt plan. Nästa steg är Årsmötets godkännande
av proposition.

Nöjesgruppen
Puben 30/11 kommer att bli av, för tillfället 22 anmälda. Påminnelse på
årsmötet.

Barn- och ungdomsgruppen
Inget att rapportera.

Tävlingsgruppen
Inget att rapportera.

VFBAB
VFBAB har på sitt styrelsemöte 4/11 diskuterat prissättning för arrende för
Båttältskonsortiet, BTK. Styrelsen ställer sig bakom VFB’s förslag enligt §3.2 i
protokoll 45 dvs att prislista gäller men VFB hyr yta av BTK.
Marie har inte möjlighet att delta på VFBAB årsmöte.

6. Övrigt Årsmöteshandlingar gicks igenom:
6.1 Dagordningsförslag – mindre ändringar infördes. Två motioner har kommit
till styrelsen:
Belysning på bryggor i våra hamnar



Belysningen på bryggorna lyser med sin frånvaro. I hela Mälarparken finns det
bara en (1) lampa. Detta medför högre risk för inbrott i våra båtar samt fallrisk
på bryggor och vid våra båtar. Det är dessutom väldigt svårt att navigera in i
hamnen om man kommer in sent. Styrelsen bör få i uppdrag att:
- påverka ansvariga inom kommunen, VFBAB eller annan att det sätts upp
belysning.
Västerås 2013-10-31
Håkan Alnefelt

 Ingen extra avgift för båtar med mast
Jag skulle vilja göra ett förslag (motion?) som BSL kan ta upp med övriga
klubbar. Varför ska man betala extra avgift på Lövudden om man inte har
mastat av med nya mobila lyften? Har pratat med några båtägare och vi är alla
lika oförstående.

mvh
Jan Onsten
2013-11-01

6.2 Barbro Brunman redogjorde för valberedningens arbete. Förslag finns till
satliga poster. Inga namn nämndes enligt valberedningens uttryckliga önskan.

6.3 Barbro Brunman presenterade ändringsförslag för uppdaterade stadgar.
Styrelsen ställer sig bakom förslaget.

6.4 Patrik presenterar budget förslag för verksamhetsåret 2014. Styrelsen
godkänner förslaget.

6.5 Avtackning av avgående styrelseledamöter samt förtroendevalda kommer
att ske med presentkort på Hjertmans. Patrik köper 5 presentkort á 500kr.

6.6 Göran skickar verksamhetsberättelse till styrelsen för genomläsning och
godkännande.

7. Nästa möte Årsmöte 13/11, styrelsen samlas 18:20 – mötet börjar
Speciell inbjudan till Barbro Brunman, sammankallande i valberedningen.

8. Avslutning Göran avslutade mötet kl 21:15

Vid protokollet                                            Justeras

Göran Manske                                              Patrik Andersson


