Sammanträdesprotokoll 2019-08-22
Sammanträde med:

Styrelsen för Båtsällskapet Lögarängen, BSL 2019-08-22

Närvarande:
Christer Svensson (Ledamot)
Peter Lindberg
(Sekreterare)
Lennart Ängvard ( Ledarmot)
Monica Svartström (Ledamot)
Camilla Täckdal (Suppleant)
Thord Porsander (Suppleant
Frånvarande:

Anita Dahllöv

(Ledarmot)

1a. Mötets
öppnande

Christer hälsade styrelsen och funktionärer välkommen och förklarade mötet
öppnat.

2. Föregående
protokoll

Protokoll nr:3-2019-04-04 genomlästes utan kommentarer.

3. Post

Ingen post att rapportera

4. Ekonomi

Klubbens ekonomi är god vi har 553.506,00 kr.
Fakturor för sponsring/reklam skall sändas ut.

5. Rapporter

Infogruppen
Medlemmarna uppmanas fortfarande att ge uppslag till Torparnytt
Annläggningsgruppen och Torpstaden
Nyckel frågan har diskuterats och resulterat in att styrelsen har beslutat att göra
ett omtag i frågan på årsmötet.
Nöjesgruppen
Inget att rapportera.
Båtklubbarnas varv
Inget att raportera.
VFBAB
En olycka har dessvärre inträffat med personskador som följd
Barn och Ungdomsgruppen
Ingen att rapportera.
Båtrådet/Kommun
Frågor: Enslinjen in till Mälarparken är otydlig, Ex. den inre borde höjas så den
blir tydligare.
Båtsamverkan:
Vid mötet 15/4 bestämdes att vi sätter upp de skyltar som vi får gratis och
hoppas på att de håller för väder & vind.
Sedan skulle alla klubbar sända ut en förfrågan om intresse hos medlemmar för
att ställa upp för rondering på våra bryggor, vid ett intresse på ca:100 stycken så
klarar man sig med ett par tillfällen per person.
Fram tills dagens datum så har vi fått uppdatering av statistiken från Polisen med
information om inbrott / skadegörelse på bryggor & båtar.
Ett nytt möte är inplanerat 22/9 och representeras av Peter Lindberg och Håkan
Slagbrand.
Anläggningsgruppen:
Ingen att rapportera för tillfället, men vi skall informera klubbmedlemmarna om
att titta/läsa de dokument som finns på hemsidan angående gruppens planer för
framtiden.

6. Övrigt

Styrelsen skall göra lägga fram ett förslag om stadgeändring om att styrelsen
skall utse representant i båtklubbarna varv.
Monica försöker få fram en kopia av arrendeavtalet för Torparstan.
Vi behöver skapa etiska regler för klubbens medlemmar vad gäller uppförande i
sociala/mediala trådar och uppslag.

7. Nästa möte

Styrelse möte Torsdagen 2019-09-26, 18:30 på Lövudden.

8. Avslutning

Mötet avslutades.
Vid protokollet
Peter Lindberg

Justeras
Christer Svensson
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BSL-kalendern 2019
Januari
Vecka 4: Torparnytt no 1
Februari
2019-02-21 Styrelsemöte no 2
Mars
Bokningen för sjösättning beräknas starta mitten mars.
2019-03-01-10 Båtklubbens dag Älvsjömässan
Vecka 11: Torparnytt no 2
April
Sjösättningarna beräknas starta under april
2019-04-11 Styrelsemöte no 3.
2019-04-15 Senaste datum för kallelse till Vårmöte via Torparnytt,
hemsida/facebook
2019-04-25 Vårmöte 19:00, (ordinarie medlemsmöte no 1)
2019-04-30 Valborgsfirande i Torpstaden
Maj
2019-05-04/05 Öppningshelg i Torpstaden
Juni
2019-06-21/22 Midsommarfirande i Torpstaden
Augusti
2019-08-22 Styrelsemöte no 4
2019-08-24 Kräftskiva och kräftsegling
September
Vecka 36 Torparnytt no 3
2019-09-26 Styrelsemöte no 5
2019-09-27/28 Höststädning i Torpstaden
Oktober
2019-10-15 Sista datum för att lämna in motion som automatisk skall behandlas
på årsmöte.
2019-10-17 Styrelsemöte no 6 för att behandla motioner
November
Vecka 44 Torparnytt no 4
2019-11-06 Senaste datum för Räkenskaper omfattande 1 november till 31
Oktober till revisorerna
2019-11-02 Senaste kallelse till årsmöte Via Torparnytt/hemsida/facebook
2019-11-14 Årsmöte (ordinarie medlemsmöte no 2)
December
2019-12-05 Konstituerande styrelsemöte no 1 samt inplanering av kommande år

