
Båtsällskapet Lögarängens årsmöte 2020-11-19  

Bilaga 1, Proposition från styrelsen  
Stadgeändring föreslagen på årsmötet 2019-11-14 angående val till VFBAB, Båtklubbarnas Varv och 
Anläggningsgruppen. 
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Bilaga 2, Proposition från styrelsen och Röstsedel
Friköp av tomtmarken för klubbanläggningen på Ridön, först föreslagen och godkänd på  
medlemsmötet 2020-10-07.

a) att BSL accepterar erbjudandet från Sveaskog att för 550 000 kronor
friköpa den tomtmark BSL använder på Ridön

Styrelsen och Friköpsgruppen förhandlar fortfarande med Sveaskog. 
BSL har fått ett lägre pris än 550.000:-, information om dagsläget på årsmötet.
Styrelsen och Friköpsgruppen fortsätter att förhandla och har mandat att köpa när
priset är så lågt det kan bli.

Jag röstar med kryss i rutan nedan

  Ja

  Nej

b) att BSL betalar med de pengar som finns i BSL:s kassabehållning

Jag röstar med kryss i rutan nedan

  Ja

  Nej

Namnteckning

Namnförtydligande

Personnummer
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Bilaga 3, Proposition från styrelsen  
Valberedningens förslag bifogas kallelsen, föreslag på medlemsmötet 2020-01-23, nu som 
proposition. 

 

Proposition: 

Styrelsen föreslår att §7 punkt 2 i stadgarna kompletteras med följande text: 

”Valberedningens förslag bifogas kallelse.” 
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Bilaga 4, Proposition från styrelsen  
Stadgeändring. För att granska styrelsens förvaltning är det tillräckligt med en ordinarie revisor. 

 

Proposition: 

Styrelsen föreslår att §5 punkt 1 i stadgarna ändras: 

Från:  ”För att granska styrelsens förvaltning väljs två ordinarie revisorer och en revisorssuppleant.” 

Till:  ”För att granska styrelsens förvaltning väljs en ordinarie revisor och en revisorssuppleant.” 



Bilaga 5 

Motion nr 1 
Insänd av Jonas Lindstedt: 

Förtydligande av ordningsregler gällande regel nr 1 - Ta hem dina sopor och ändring av regel  
nr 4 - All grillning sker på grillplatsen då Jonas Lindstedt vill kunna använda sin grill som är monterad 
på båten. 

 

Styrelsens förslag: Vi förtydligar ordningsregel nr 1 gällande sophanteringen då det är tillåtet att 
lämna sopor i sophuset strax utanför vår anläggning.  
Avslå ändring av regel nr 4 och grillning på grill monterad på båten. 

 

 

 

 

 



Bilaga 6 

Motion nr 2 
Insänd av Erik Aase: 

Då klubbhuset mestadels står tomt och outnyttjat föreslår jag att vi i bortre änden bygger ett, 
alternativt två gästrum som medlemmar kan hyra för sina egna eller medföljande gästers behov. På 
så sätt skulle vi kunna få in lite extra inkomster på ett annars tomt klubbhus. Regler för bokningar 
behöver i så fall tas fram. 

 

Styrelsens förslag: Avslås då vi inte äger någon rätt att övernatta i klubbhuset. 

 

 

 

 

 



Bilaga	7	
 

STYRELSE	
BSL:s styrelse består av fem ordinarie ledamöter som väljs för två år enligt följande  

Ojämna år väljs tre av ledamöterna. VAL 2019 gällande till årsmöte 2021 

Ordförande   Maud Marklund   ENDAST INFORMATION 
Kassör    Mikael Suares  ENDAST INFORMATION 
 
en ordinarie ledamot   Anita Dahllöv    Valberedningen föreslår ett fyllnadsval 
2020 på ett (1) år för Anita Dahllöv gällande till årsmöte 2021 för att komma i fas med ojämna och 
jämna år   
 

Jämna år väljs två av ledamöterna. VAL 2020 gällande till årsmöte 2022 

sekreterare    Camilla Täckdal   Valberedningen föreslår omval 

en ordinarie ledamot  Lennart Ängvard  Valberedningen föreslår omval 

 

Suppleanter i styrelsen, två stycken, väljs på ett år  

Suppleant 1 Patrik Andersson   Valberedningen föreslår omval 

Suppleant 2   Tord Porsander  Valberedningen föreslår omval 

 

REVISORER	

Revisorer, 2 stycken ordinarie revisorer som skall gå i omlott, väljs på två år samt en revisorsuppleant 
på ett år  

Revisor 2019 till 2021  Inger Porsander ENDAST INFORMATION 

Revisor 2020 till 2022 FÖRSLAG ÖNSKAS  

Revisorsuppleant 1 år Peter Bäversten  Valberedningen föreslår omval 



Val	och	presentation	av	representanter	
för	BSL	till	andra	organisationer	
MBF,	Mälarens	Båtförbund:		 	
Val av 1 representant för BSL 

Anders Blomqvist  Valberedningen föreslår omval 

BKV,	Båtklubbarnas	varv:		
Val av 2 representanter varav 1 från BSL:s styrelse    

Representant 1: Josef Marosan Accepterar omval om ingen annan vill   

Representant 2:   FÖRSLAG ÖNSKAS 

Presentation	av	styrelsens	val	till	VFB	AB:s	styrelse	
Maud Marklund, ordinarie ledamot 

Göran Manske, suppleant  

 

Val	av	sammankallande	till	
arbetsgrupper	
Annläggningsgruppen (Klubbhus och Hamn) 

Anläggningsgruppen  P-O Marklund  Valberedningen föreslår omval 

Miljöombud,  Anders Dahllöv Valberedningen föreslår omval 

Informationsgruppen 

IT/Webb ansvarig  Andreas Miehling  Valberedningen föreslår omval 

Nöje och Aktivitet  

Barn/Ungdom  Sofia Valberg  Valberedningen föreslår omval 

Vinteraktivitet    FÖRSLAG ÖNSKAS 

Festkommitté    FÖRSLAG ÖNSKAS 
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