Sammanträdesprotokoll nr 5, 2014-08-18
Sammanträde med:

Styrelsen för Båtsällskapet Lögarängen, BSL.

Närvarande:

Klas-Göran Gustafsson
Patrik Andersson
Anders Nygren
Christer Svensson
Jyrki Kaipainen
Göran Manske
Evald Håkansson
Delvis: Valberedningen Barbro Brunman, P-O Marklund

Frånvarande:
Christer Tengström
Andreas Miehling

1.Mötets öppnande

Klas-Göran hälsade styrelsen välkommen och förklarade mötet för öppnat.
1.1 Valberedningen gick igenom rekryteringsbehov.

2. Föregående
protokoll

Protokoll diskuterades och lades till handlingarna.

3. Post

Ingen väsentlig post eller e-post har inkommit. Tidningar kommer läggas i
klubbhus för allmän spridning.

4. Ekonomi

Ekonomin är god i linje med vår budget.
16 000 kr har hittills betalats in som frivillig hamnavgift i gästbössan.
14 nya medlemmar har hittills i år kommit med i klubben.

5. Rapporter

Infogruppen
Göran kommer att distribuera en matrikel.
Torparnytt har deadline 23/8
Stuggruppen
Evald kommer att delta på ett möte med kommun, Ridöns intresseförening och
Rederi Mälarstaden ang sophantering och renhållning på Torparstaden.
Muddermassor som kommer att brytas upp och jämnas till efter vintern.
Ett tillbud har inträffat där en medlem skar sig illa i foten då han simmade
under bryggan. Anders och Göran undersöker möjligheter att dyka för att få en
uppfattning om hur mycket metallskräp som finns kvar.
Förbättringsförslag på anläggningen:
1. Översyn av elsnläggning: Snedbelastning mellan faser gör att huvudbryggan
ofta blir strömlös.

2. Toatanken underdimensionerad. Kräver slamtömmning varje år. Ventilation
av ”katakomberna” under toahuset måste ses över.
3. En utediskbänk vid verkstadshuset med VV-beredare och plasttak.
4. Partikel- och kolfilter på brunnsvattnet för att göra vattnet drickbart. Kräver
att pump och filter flyttas ut från ”katakomberna”. Grovfilter på sjövattenintag.
Styrelsen jobbar för att genomföra åtminstone punkt 3&4 under nästa säsong.
Beslut: Gamla segelbrädorna skrotas pga skaderisk.
Nöjesgruppen
Jyrki rapporterar att arr. kring Kräftsegling och Kräftskiva kommande helg är
under kontroll.
Barn- och ungdomsgruppen
Ny regel: Flytväst skall användas på jollar och trampbåtar.
VFBAB
KG redogör för VFBAB budgetförslag, kontrakt med SMT samt
bakomliggande kalkyl. Styrelsen stöder förslaget.
Göran Manske kommer att vara ägarrepresentant vid kommande
bolagsstämma. KG kommer att delta.

6. Övrigt



Christer Svensson har varit på styrelsemöte för Båtklubbarnas varv.
Han jobbar för ökad insyn och öppenhet.



Styrelsen skall läsa och kommentera KG’s förslag till Arbetsordning:
Styrelse och funktionärer.

7. Nästa möte

6/10

8. Avslutning

Klas-Göran avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras

Göran Manske

Klas-Göran Gustafson

