
 

 

Sammanträdesprotokoll nr 5, 2015-08-18 
 

Sammanträde med: Styrelsen för Båtsällskapet Lögarängen, BSL 

  

Närvarande: 

 

 

 

 

Barbro Brunman 

Kjell Holm 

Christer Svensson  

Rita Andersson  

Monica Swartström  

Jyrki Kaipainen 

Göran Manske 

 

Frånvarande:  

  

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

  

2. Föregående 

protokoll 

Lades till handlingarna 

Noterades att Välkomstträff för nya medlemmar genomförts. De som var med 

tyckte det var lyckat och vi ser det som en nystartad tradition. 

 

  

3. Post  

  

4. Ekonomi Klubbens ekonomi är god. Gästbössan har hittills inbringat ca 14000kr.  

För att kunna bygga en större buffert inför kommande investeringar bör vi 

överväga en höjning av årsavgiften. 

  

5. Rapporter 

 
Infogruppen 

Göran och Jyrki får i uppdrag att ta fram en BSL-folder att kunna delas ut på 

Torpis och vid evenemang som t ex Skärgårdsdagarna i Lögaränghamnen. 

 

5 nya medlemmar har kommit in under sommaren. 

  

Anders Knutas, Mästerlots, bokas av Göran för att hålla information om 

farleder mm. Detta kommer ske i samband med årsmötet. 

 

 

Stuggruppen 

Vi har haft oanmält besök av ca 90 elever och lärare från Carlforska gymnasiet. 

Detta är inte något som vår anläggning klarar av eller är till för och alltså helt 

oacceptabelt. Barbro har kontaktat rektor och kommer stöta på igen för att få 

deras respons. 

 

Generell diskussion om att skydda toaletterna från ”obehöriga” – Göran 

utreder/benchmarkar kort/kodlås till anläggningen. 

 

Hjärtstartaren har använts och är för tillfället på service – kommer att vara 

tillbaka innan kräftskivan.  

 

Cyklarna är risiga och underhålls ej. Vi beslutar att tillsvidare göra oss av med 



 

befintliga cyklar. Transport till Återbruket kommer att arrangeras av 

Ridöbonden under hösten. 

 

Förslag har inkommit om arbetsplikt och förhöjd avgift för de som inte 

fullföljer. Förslaget avslås.  

 

Kjell tar fram underlag för investering av robotgräsklippare. 

 

Diskussion kring säkerhetsutrustning på Torpis: 

Räddningsstegar på mittbryggan ger falsk säkerhet eftersom de efter test visar 

sig vara i det närmaste oanvändbara. Dessa kommer ses över alternativt tas 

bort. 

Klubbekan är ingen räddningsbåt utan är till för att användas av klubbens 

medlemmar. 

Barbro inleder arbete kring en ”säkerhetsplan” för att säkerställa att vi har rätt 

nivå och uppfyller eventuella krav. 

 

Nöjesgruppen 

Kräftskiva till helgen under kontroll. 

Kjell ansvarar för finkorv mm till stängningshelg 

Jyrki och Anders Nygren planerar Aftersailevent på brandstationen 14/11 

 

Båtklubbarnas varv 

För att säkra varvets överlevnad jobbar vi tillsammans andra 

Västeråsbåtklubbar på att varvet ska hanteras som en del av VFBAB’s 

verksamhet. Möte om detta planerat till den 23/8. 

 

VFBAB 

Klas-Göran kommer att kvarstå som klubbens ordinarie ledamot i VFB’s 

styrelse. Vi kommer verka för att även suppleanter kallas till styrelsemötet för 

att få en kontinuitet i arbetet. 

 

  

6. Övrigt Vi förstår inte riktigt hur Västerås Båtråd är tänkt att fungera. Kjell och Barbro 

kommer delta på nästa möte. Barbro kontaktar Stefan Brandberg för att se om 

det finns möjlighet att han besöker ett av våra möten. 

  

7. Nästa möte Nästa möte flyttas från 6/10 till 29/9 

  

8. Avslutning Mötet avslutades.  

  

  

Vid protokollet                                            Justeras 

                                              

 

 

Göran Manske                                              Barbro Brunman 

 


