
 

 

Sammanträdesprotokoll nr 7, 2015-11-04 
 

Sammanträde med: Styrelsen för Båtsällskapet Lögarängen, BSL 

  

Närvarande: 

 

 

 

 

Barbro Brunman 

Kjell Holm 

Christer Svensson  

Rita Andersson  

Monica Swartström  

Jyrki Kaipainen 

Jan Blomkvist 

 

Frånvarande: Göran Manske 

 Andreas Miehling  

 

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

  

2. Föregående 

protokoll 

Protokollet gicks igenom utan kommentarer: 

 

  

3. Post MBF: Inbjudan till Förbundsråd och BAS-K utbildning den14de november 

Jan Blomkvist deltar från BSL. En viktig fråga att ta upp på rådet är Röka 

ströms framtida utprickning. För mer information se artikel i nr 4/2015 av 

Torparnytt  

 

SSF: Inbjudan till Seglarträff Skövde 20-22 november 

Vi kommer att representeras av ordförande VSF samt ordförande SSAros. 

Viktig fråga är nya avgiftsstrukturen för att få delta i tävlingar. BSL stödjer 

förslaget från SSAros att inte göra ett komplicerat system som kommer att 

minska antalet ”motionärstävlarna” (seglare som deltar på enstaka 

sanktionerade tävlingar ibland) ytterligare.  

 

VSF: Årsmöte den 18de. Valberedningen meddelat att man kommer att ha ett 

rullande schema för kölbåtsansvaret mellan klubbarna. WSS tar rollen för 

kommande år. Övriga poster tillsatta förutom sekreterarens.  

  

4. Ekonomi Kjell presenterar budgetförslag. 

Beslutades att i klubbens kassa ska det finnas ett kapital som motsvarar ett års 

omsättning för oförutsedda utgifter.  

Kända investering ska finansieras i förväg genom att bygga upp nödvändigt 

kapital.  

Efter genomgång av budgetförslaget samt diskussion om kända investeringar 

beslutades att styrelsen föreslår en höjning av årsavgiften till 750 SEK.  

  

5. Rapporter 

 

Frågor från föregående möte 

Extra tömning av toatanken har samma prissättning på ön som på land. 

Tillkommer inga distansavgifter. Innebär att vi till en rimlig kostnad kan 



 

tömma toan ett par gånger per säsong. Frekvens samt tidpunkter upp till 

anläggningsgruppen att besluta utifrån antalet besökare.  

  

Kvarstår till nästa möte 

Göran tar fram offert på kodlås 

Göran undersöker (mha Barbro) om det finns möjlighet att kommunen placerar 

en Bajamaja i anslutning till Torparstaden. 

 

Infogruppen 

Vi kommer att behöva en redaktör då Rita avslutar sitt uppdrag. Ingen lösning i 

dagsläget.  

Broschyr/välkomstfolder jobbar Jyrki och Göran vidare med. Vi behöver ha 

den färdig i god tid till uppstarten av säsongen 2016 samt skärgårdsdagarna i 

maj. 

I nästa utskick av faktura för årsavgift behöver vi säkerställa att vi får bekräftat 

vilka mailadresser som gäller samt tydligt informera om vilka 

informationskanaler som finns.  

 

Annläggningsgruppen och Torpstaden 

Kjell undersöker vad en robotgräsklippare kostar. I år har man klippt gräset, 

4 500 m2, 23 gånger under vardagarna.  

Sista helgen med färjan åkte ca 15 personer ut på lördagen och 4 på söndagen 

för att grilla korv och umgås. Hjärtstartaren finns i år hos Marklunds för 

vinterförvaring.  

 

Nöjesgruppen 

Jyrki och Anders Nygren planerar Aftersailevent på brandstationen 14/11  

 

Båtklubbarnas varv 

Möten har hållits och efter genomgång av olika alternativ så finns nu beslut på 

hur verksamheten ska organiseras.  

 

VFBAB 

Årstämma har hållits 3 november. Verksamheten har fungerat bra och alla har 

fått plats. Mer information till medlemmarna i nästa Torparnytt.  

 

VFB AB efterlyser kandidater till slipförman som kan axla rollen efter Jöran 

Söderberg som indikerat att han kommer att gå i pension sista juni.  

 

BSLs styrelse har utsett Christer Svensson om representant i VFB ABs styrelse 

för kommande år 

 

Barn och Ungdomsgruppen 

Har inkommit med en skrivelse innehållande en lista på saker. Behöver jobbas 

vidare på så att det klart framgår såväl investeringsbehov/finansiering/ansvar 

för anskaffning och drift. Barbro sammankallar gruppen och diskuterar nästa 

steg.    

 

 



 

 

Båtrådet 

 Protokoll från möte 7/10 utskickat via Göran. Läggs ut på hemsidan. 

Nästa möte i början av mars.  

 

 

 

6. Övrigt Arkivet 

Fritidsbåtsmuseet kommer att få lov att flytta någon gång under de närmast 2 

åren. BSLs arkiv som finns där måste hanteras.  

 

Årsmötet 

19:00 på Fritidsbåtsmuseet. Göran beställer mackor beställs till 30 pers? 

Motioner till BSL: Motioner har presenterats i Torparnytt.  

nr 1: Motion ang. Diskplats 

nr 2: Motion VFB AB Stöttor och Organisation 

Styrelsen beslutade att avslå nr 1 samt vidarebefordra nr 2 till VFB AB via vår 

representant i VFB AB.  

Proposition: inga för tillfället 

Målet är ett snabbt årsmöte för att sen lyssna på Knutas. 

Verksamhetsberättelse – Göran sammanställer  

Barbro informerar om Båtklubbarnas varv på årsmötet 

 

Göran sammanställer en matrikel och skickar ut. Denna ska också skickas även 

till Bernt Abramsson. 

 

 

  

7. Nästa möte Årsmötet 10/11 kl 19:00 på museet. 

  

8. Avslutning Mötet avslutades.  

  

  

Vid protokollet                                            Justeras 

                                              

 

 

Barbro Brunman                                           Kjell Holm 

 


