Sammanträdesprotokoll nr 7 - 2016-2017
Sammanträde
med:

Styrelsen för Båtsällskapet Lögarängen, BSL 2017-10-19

Närvarande:

Monica Svartström
Christer Svensson
Jan Blomkvist
Peter Bäversten
Göran Lövgren

Frånvarande:

Alla sammankallande i arbetsgrupperna som var kallade till mötet, doc med kort
varsel.

1.Mötets öppnande Christer hälsade styrelsen välkommen och förklarade mötet öppnat.

2. Föregående
protokoll

Protokoll no 6 2016-17 gicks igenom.

3. Post

SBU, MBF och HBF har kallat till regionkonferens 21/10. Jan Blomkvist
kommer att representera BSL på konferensen. Konferensen kommer att beröra:
•
•
•
•

Direktivet för småbåtshamnar
Farleder, slussar och broar.
Miljö, användning av bottenfärger.
Styrelsens ansvar, moms osv.

Kallelse till Båtrådet har inkommit. Se punkten Båtrådet.
4. Ekonomi

Monica redovisade klubbens transaktioner och inga större utgifter borde komma
in innan årsmötet. Klubbens ekonomi är god. Klubbens tillgångar är 409 917 kr.
Budgetförslag för 2017-2018 till årsmötet.
Styrelsen väljer att inte föreslå höjd medlemsavgift på årsmötet. Detta på grund
av att vi har god ekonomi och att utfallet av proposition 1 och 2 på årsmötet kan
ge plus i kassan om 2 år.

5. Rapporter

Infogruppen
Torparnytt Nr 4 kommer Vecka 44.
Kallelse till årsmötet går ut på mail, Facebook, hemsida och i Torparnytt.
Hedersmedlemmar? Hur många har vi och vad heter dom. Går ej att hitta i BAS.
Annläggningsgruppen och Torpstaden
Inga rapporter. Stängningshelgen avlöpte som vanligt och vår anläggning är nu
försatt i vintervila. Tack alla som ställde upp och jobbade.
Nöjesgruppen (ingen ansvarig)
Janne och Sandra fixade maten på stängningshelgen. Det blev grillkorv till lunch
och tacobuffé på kvällen. Kjell och Alice Holm bjöd på hembakade kakor till
fikat och bakelse som efterrätt på kvällen.
Båtklubbarnas varv
Janne ska få nyckel till varvet av Christer.
Janne ska bli ansvarig för varvets nyckelsystem. Nästa möte på måndag 23/10.
Platserna i och utanför varvet har delats ut inför årets säsong.
VFBAB
Info om att det är sista året med mjuk bottenfärg för de som tar upp båten med
VFB AB har gått ut, samt en intresse-förfrågan om man vill blästra båten.
Endast BSL har gått ut med intresseförfrågan. Christer kallar våra medlemmar
som visat intresse till ett möte.
Barn och Ungdomsgruppen
Gill har lämnat in verksamhetsberättelse.
Båtrådet/Kommun
Kallelse har inkommit. Båtrådet hålls i stadshuset den 7 november kl:15:00.
Monica anmäler Peter och sig själv som deltagare.

6. Övrigt

Ordförandekonferens V-ås båtklubbar
Christer har varit på mötet. Man hade givande diskussioner om klubbarnas
arbete och problem. En gemensam aktivitet för alla klubbar typ föreläsning
hoppas man få till i höst/vinter. En gemensam skrivelse till kommunen om
hamnen på Lövudden har tagits fram. WSS kallar till nästa möte.
Valberedning
En valberedning har sent om cider börjat jobba. Den består av Håkan Slagbrant,
Josef Marosan, Anders Larsson och Anders Blomqvist.
Årsmötet
Monica har bokat lokal till årsmötet den 16/11. Det blir på Björnögården. Stora
salen är bokad då vi tror att det kan komma fler än vanligt.
En motion har inkommit till årsmötet.
Janne har skrivit dagordning till årsmötet.

Janne har tagit fram vårmötesbeslutet och proposition 1 som hör ihop med detta.
Janne har förberett nya BSL-stadgar om proposition 1 bifalls.
Janne har skrivit proposition 2 om utträde ur SSF som ska läggas fram om det
blir bifall till proposition 1.
Monica köper in presenter till avtackningarna som ska göras. Det är dock svårt
att veta vilka det blir och hur många. Janne hör med Lasse om hur många som
avgår ur anläggningsgruppen. Vi måste också höra med valberedningen hur
många som troligtvis ska avtackas.
Cykelboden
Monika har fått mail om cykelboden på Östermälarstrand av Charlotte Östlund.
Monica tar kontakt med henne.

7. Nästa möte

Torsdag 2017-12-07 Styrelsemöte.

8. Avslutning

Mötet avslutades.

Vid protokollet

Jan Blomkvist

Justeras

Christer Svensson
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BSL-kalendern 2017
December
2016-12-07 Konstituerande styrelsemöte no 1 samt inplanering av kommande år
Januari
2017-01-19 Styrelsemöte no 1 Hantering Avierna för årsavgiften
Vecka 4: Torparnytt no 1
Februari
2017-02-16 Styrelsemöte no 2
Mars
Bokningen för sjösättning beräknas starta mitten mars.
2017-03-04 Båtklubbens dag Älvsjömässan
Vecka 11: Torparnytt no 2
April
Sjösättningarna beräknas starta X april (2017-04-04)
2017-04-06 Styrelsemöte no 3. Genomgång av Policys och Instruktioner
2017-04-10 Senaste datum för kallelse till Vårmöte via Torparnytt, hemsida/facebook
2017-04-25 Vårmöte (ordinarie medlemsmöte no 1)
2017-04-30 Valborgsfirande i Torpstaden
Maj
2017-05-13/14 Öppningshelg i Torpstaden
Tisdagsegling startar (datum meddelas senare)
Västerås Skärgårdsdagar
Juni
2017-06-03 Information nya medlemmar ojämnt år/ Politiker/Tjänstemän jämnt år
2017-06-23/24 Midsommarfirande i Torpstaden
Augusti
2017-08-17 Styrelsemöte no 4
2017-08-26 Kräftskiva och kräftsegling
September
Vecka 36 Torparnytt no 3
2017-09-21 Styrelsemöte no 5
2017-09-23/24 Höststädning i Torpstaden
WSS Höstkroken Inshore segeltävling
Oktober
2017-10-15 Sista datum för att lämna in motion som automatisk skall behandlas på årsmöte
2017-10-19 Styrelsemöte no 6 för att behandla motioner
November
Vecka 44 Torparnytt no 4
2017-11-04/05 Sista helgen Färjan går till Ridön. Passa på att besöka ön för promenad och
korvgrillning.
2017-11-06 Senaste datum för Räkenskaper omfattande 1 november till 31 oktober till
revisorerna
2017-11-06 Senaste kallelse till årsmöte Via Torparnytt/hemsida/facebook
2017-11-16 Årsmöte (ordinarie medlemsmöte no 2)
December
2017-12-XX Konstituerande styrelsemöte no 1 samt inplanering av kommande år

