
 

 

Sammanträdesprotokoll nr 3, 2014-03-10 
 

Sammanträde med: Styrelsen för Båtsällskapet Lögarängen, BSL. 

 

  

Närvarande: 

 

 

 

 

Klas-Göran Gustafsson 

Patrik Andersson 

Anders Nygren 

Christer Svensson 

Christer Tengström 

Andreas Miehling 

Jan Blomqvist 

Jyrki Kaipainen 

 

 

Frånvarande: Göran Manske 

  

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

  

2. Föregående 

protokoll 

Protokoll lästes upp och lades till handlingarna. 

  

3. Post  Svenska Sjö – vi gör reklam på hemsida och i Torpis vilket ger oss 

inkomst 

 Gill Oscarsson skickar en lista på saker (se under barn o 

tävlingsgruppen) 

  Vi fortsätter o tittar om vi kan få ett bättre bredband eftersom Telia inte 

verkar kunna satsa på det hos oss där ute. Andreas undersöker saken 

närmare. 

 Angående MBF informerade Janne Blomqvist om att dom fortsätter sitt 

arbete som förut. 

 Patrik hade fått lite tidskrifter i sin post. 

 

  

4. Ekonomi På båtklubbskontot finns 553 527 kr och i handkassan finns 273 kr.  

Vi har fått in hittills i år 161 400 kr samt 4000 kr i nya medlemmar. 

 

Ekonomin i brygg projektet är med årsmötets extra anslag på 30 000:- 

Totalt 300 000:- 

 

Vi prioriterar byggprojektet med dess ev. muddring och låter övriga 

investeringar typ diskplats ute avvakta efter en budgetuppföljning senare i år. 

 

Vi avstår att söka bidrag av arvsfonden. 

  

5. Rapporter 

 
Infogruppen 

Inget att rapportera. 

 

Stuggruppen 

Brygg projekt enligt plan. 



 

Stugfogde fortsätter att ha en dialog med Markströms om muddring av 

hamnbassäng och eventuellt inlopp kan utföras i samband med pålning till ett 

max pris av 50 00 kr. 

Stolparna börjar levereras ut från Lövuddens kaj den 18/3 och man räknar med 

ca: 10 arbetsdagar för färdigställandet av bryggan. Det bör vara klar till påsk. 

 

Nöjesgruppen 

Stuggruppen samt barn och ungdomsgruppen sköter midsommarfirandets 

arrangemang. 

Styrelsen tar hand om kräftskivans arrangemang. Viktigt att man ser till att 

knyta upp personer som hjälper till och vi tror inte att det ska vara något 

problem att kunna ställa upp. 

Ev. ett byte av namn på nöjesgruppen till ett mer passande namn som vi 

beslutar vid nästa möte. 

 

Barn- och ungdomsgruppen 

Gill Oscarsson köper enligt sammanställning det som behövs införskaffas, t ex 

leksaker, sällskapsspel mm 

Hur det ekonomiska utlägget sker i samförstånd med Patrik Andersson. 

 

Tävlingsgruppen 

BSL är värd för tisdagsseglingar var tredje vecka. 

 

VFBAB 

 KG redogör för status i VFB, samt beslutsunderlaget avseende 

Lögarängens och Tegeluddens framtid, som styrelsen ställde sig bakom. 

 Båttältskonsortiet har begärt granskning av arrendenämnden och dom 

har valt att inte ta upp ärendet. VFB har skickat en faktura på utebliven 

hyra som ska vara betalt senast den 31/3 och att tältet skall vara borta 

senast 31/5 om inte ett kontrakt skrivs under. Mer om VFB kommer i 

nya BSL tidningen. 

  

6. Övrigt  KG informerade att han är inbjuden till båtklubbarnas varv av Bernt 

Abramsson för att få information hur det fungerar. Vi skickar Leif och 

Christer Svensson för att få den informationen och insynen av deras 

verksamhet. 

  

 Provtrycksutrustning för gasol för en kostnad av ca 1000: - införskaffas 

av Christer Svensson för att förvaras ute på Torpis.  

 

 Anders Nygren undersöker om priser för en myggfångare drivna av el 

och gasol. Förslag är att vi försöker få råd med det genom frivilliga 

bidrag/sponsring genom att man sätter in ett bidrag på vårt konto märkt 

”myggjagare”. 

 

 Dagordningen för Vårmöte den 9/4 fastställdes. KG ordnar med 

beställning av 40 st. smörgåsar till vårmötet och Göran bokar lokal. 

 

 

 

7. Nästa möte Vårmöte 9/4 Jollekappseglarna 



 

  

8. Avslutning Klas-Göran avslutade mötet. 

 

  

  

Vid protokollet                                            Justeras 

                                              

 

 

Anders Nygren                                             Klas-Göran Gustafson 

  

  

  

  

 


