Sammanträdesprotokoll nr 6, 2015-09-29
Sammanträde med:

Styrelsen för Båtsällskapet Lögarängen, BSL

Närvarande:

Barbro Brunman
Kjell Holm
Christer Svensson
Rita Andersson
Monica Swartström
Göran Manske

Frånvarande:

Jyrki Kaipainen
Andreas Miehling

1. Mötets öppnande

Barbro hälsade styrelsen välkommen och förklarade mötet för öppnat.

2. Föregående
protokoll

Protokollet gicks igenom med följande kommentarer:
Göran tar fram offert på kodlås
Kjell tar reda på vad en extra tömning av toatanken kostar.
Göran undersöker (mha Barbro) om det finns möjlighet att kommunen placerar
en Bajamaja i anslutning till Torparstaden.

3. Post

Mälarens vattennivå kommer höjas 1,5dm, kommer inte beröra oss.
Carl Helin sitter med i VSF valberedning isf ordförande.
BSL har skrivit gemensam inlaga tillsammans med SSA till SSF som svar på
deras förslag angående extra tävlingsavgift. Vi argumenterar mot förslaget.

4. Ekonomi

Kjell presenterar budgetförslag.
Förslag att höja medlemsavgiften diskuteras, styrelsens förslag inför årsmötet
kommer att beslutas på nästa möte. Höjd avgift ger en säkrare tillvaro för
klubben att kunna hantera oförutsedda utgifter.

5. Rapporter

Infogruppen
Vi kommer att behöva en redaktör då Rita avslutar sitt uppdrag. Monica kollar
med Maud Marklund. Barbro har skickat förslag på välkomstfolder från 1974
Jyrki och Göran jobbar vidare.
Stuggruppen
Rapport från städhelgen:
Mycket god uppslutning och väl utförda uppgifter. Bl a alla cyklar utom tre
slängda.
Kjell undersöker vad en robotgräsklippare kostar.
Nöjesgruppen
Jyrki och Anders Nygren planerar Aftersailevent på brandstationen 14/11
Båtklubbarnas varv
Möten har hållits för att avgöra varvets framtid, lösning ligger nära.

VFBAB
BSL kommer i nuläget inte att verka för inlämnat förslag att VFBAB ska driva
en förstudie om outsourcing av slipverksamhet. Vi vill verka för samarbete,
klubbkänsla och uppmuntra ideellt arbete.
KG avgår på egen begäran som BSL’s representant till årsstämman.
Båtrådet
Kommande möte 7/10 kl 15:00
Kjell och Christer kommer närvara – lång frågelista skickas med.
6. Övrigt

Årsmötet
19:00 på Fritidsbåtsmuseet. Göran beställer mackor beställs till 30 pers?
Motioner: inga för tillfället
Proposition: inga för tillfället
Målet är ett snabbt årsmöte för att sen lyssna på Knutas.
Verksamhetsberättelse – Göran sammanställer
Barbro sammanställer material om Båtklubbarnas varv. Skickas innan mötet.
Göran sammanställer en matrikel och skickar ut. Denna ska också skickas även
till Bernt Abramsson.

7. Nästa möte

3/11 i VFB-kupan, veckan innan årsmötet 10/11 kl 19:00 på museet.

8. Avslutning

Mötet avslutades.

Vid protokollet

Justeras

Göran Manske

Barbro Brunman

