Sammanträdesprotokoll nr 2, 2014-01-20
Sammanträde med:

Styrelsen för Båtsällskapet Lögarängen, BSL.
På Fritidsbåtsmuseet i Västerås

Närvarande:

Klas-Göran Gustafsson
Patrik Andersson
Göran Manske
Anders Nygren
Christer Svensson
Christer Tengström
Andreas Miehling
Jan Blomqvist
Jill Oscarsson
Andreas Miehling
Evald Håkansson
Magnus Eriksson

Frånvarande:

Jyrki Kaipainen

1.Mötets öppnande

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

2. Föregående
protokoll

Protokoll lästes up och lades tillhandlingarna med följande kommentarer:
BSL är avregistrerad som arbetsgivare
BSL är att betrakta som en allmännyttig ideell förening (enligt stadgar och
Skatteverkets skrivelser) och behöver därför inte betala skatt på aktieutdelning.

3. Post





Svenska Sjö – vi gör reklam på hemsida och i Torpis vilket ger oss
inkomst
MarinExpo erbjuder rabatt till medlemmar i VFB-anslutna klubbar.
Detta skall visas på hemsidan (KG skickar till WebM)
Kommunen inbjuder till LÖK (Lokala överenskommelser med
föreningslivet) 6/2 GM skickar runt inbjudan till styrelsen. Vi utser inte
rep. men fritt att delta för den som har möjlighet.

4. Ekonomi

På båtklubbskontot finns 401267 kr och i kassan finns 393 kr.
Vi noterar att faktura för sophanteringsabonnemang samt slamsugning ännu
inte inkommit.
Beslut att avtackning av f.d. stugfogde Elmerfors ska ske med en
lunchbjudning tillsammans med KGG, EH, Jan Östlund och Lars-Åke
Björkholm. KG fixar ett presentkort som gåva.

5. Rapporter

Infogruppen
BSL har för närvarande 326 betalande medlemmar.
Avier för årsavgiften kommer att skickas av GM i början av februari.
Då skickas även en påminnelse till de 10 medlemmar som ströks eftersom de

inte betalade 2013 års avgift.
Web: Nya hemsidan lanserad, alla ombeds verifiera att innehållet stämmer.
Efterlysning av bilder från Torpis kvarstår.
E-post grupper: AM inkluderar mbf@bsl.nu i gruppen bsl-styerlse@bsl.nu
Avvikelse mellan VFBAB’s torrsättningslista av personer som åberopar
klubbrabatt från BSL och vårt medlemsregister kommer att vidarebefordras till
VFB. Påstötning med e-mail har endast gett resultat i ett fall av fem. GM
skickar listan till KG.
Stuggruppen
Bryggprojekt enligt plan.
Stugfogde sonderar om muddring av hamnbassäng och eventuellt inlopp kan
utföras i samband med pålning.
Stugfogde leveranstid av stolpar med Bo Swartstöm
Nöjesgruppen
Utgår: Till nästa möte behöver vi fundera på hur midsommar och kräftskiva
skall hanteras.
Barn- och ungdomsgruppen
JO planerar Sjöräddningsbesök, filmkväll mm
Till nästa möte görs en sammanställning på vad som behöver införskaffas, t ex
leksaker, sällskapsspel mm
GM skriver en blänkare i mailutskick om någon känner till hur vi kan lösa
nätverkstäckning på Torpis.
Tävlingsgruppen
ME är rep. i Västmanlandsseglarförbund.
BSL är värd för tisdagsseglingar var tredje vecka.
Regelkväll kommer att erbjudas.
I övrigt kommer kräftsegling och eventuellt en liknande familjekappsegling i
början på säsongen att anordnas.
VFBAB
KG redogör för status i VFB. Kortfattat:
Vinst för verksamhetsåret väntas bli betydligt bättre än budget, pga. lägre
kostnader till staden, bidrag för sanering av verksplan, fler båtar mm.
Båttältskonsortiet har begärt granskning av arrendenämnden och har ej betalt
sin markhyra. VFB yrkar på att nämnden 1: inte skall behandla ärendet, 2:
tillstyrka avtalsförslag som VFB presenterat till konsortiet.
6. Övrigt

Janne redogör kort för MBF’s kommande aktiviteter. Han kommer att hålla
samtliga förtroendevalda uppdaterade via e-mail om beslut och händelser som
berör BSL.
Båtklubbarnas varv: Vi saknar insyn i styrelsen eftersom våra representanter
inte kallats till möte. KG kontaktar ordf och ber om kallelser.

CN undersöker vad provtrycksutrustning kostar till nästa möte. Beslut kommer
då tas okm vi skall investera i en utrustning till Torpis.
Förslag har kommit om en diskbänk och tillhörande VV-beredare vid förrådet
på Torpis. Det skulle minska spring i klubbstugan och förhoppningsvis bidra
till bättre vattenmiljö i hamnbassängen. Stugfogde utreder.
Rapport från andra klubbholmar att Myggfångare drivna av el och gasol
fungerar mycket bra. Vi tar med oss detta och överväger investering.
7. Nästa möte

Nästa möte 10/3

8. Avslutning

Klas-Göran avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras

Göran Manske

Klas-Göran Gustafson

