
Protokoll styrelsemöte nr 3 2020-03-25 

 

Sammanträde med: Styrelsen för Båtsällskapet Lögarängen 2020-03-25 

Närvarande: Maud Marklund 

  Mikael Suares 

  Lennart Ängvard 

  Patrik Andersson 

  Camilla Täckdal   

 

Frånvarande: Anita Dahllöv 

  Thord Porsander  

 

1. Mötets öppnande: Maud hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

 

2. Föregående protokoll: Lästes igenom utan kommentarer. 

3. Post:  Returnerade nycklar. 

4. Ekonomi:  Ekonomin är god. 

5. Rapporter: Anläggningsgruppen – Inget att rapportera. 

  IT/Web – Under uppbyggnad. 

  Vinteraktivitetsgruppen – Inget att rapportera. 

  Barn- och ungdomsgruppen – Inget att rapportera. 

VFBAB - Elen är påslagen. Inga brott rapporterade sen 

bevakningen startade. Korvförsäljning kommer att ske på 

Lövudden under våren, se tider på VFBAB’s hemsida. 

VFBAB vill inte ha några bilar parkerade vid sjösättningsrampen. 

Båtklubbarnas varv – Bra beläggning, 8 båtar inne i stora varvet, 

3 båtar i lilla och 18 båtar ute. Underhåll av bla fönster och 

målning av portar pågår. Man arbetar även med att ta fram ett mer 

transparent kösystem och klara regler för bokningar. 

Båtrådet - Nytt bokningssystem för bokning av båtplatser, 

troligtvis klart till hösten. Gäddeholm kommer att få fler båtplatser 

och krav på giftfri färg kommer att ställas. Nya elstolpar kommer 

att monteras på bryggorna och man kommer att få betala elen man 

förbrukar i förskott. Slangarna på bryggorna kommer att tas bort. 

Vinterförvaringen, 150 st platser kommer i sinom tid avvecklas. 



En båttvätt kommer att installeras i kraftverkshamnen någon gång 

under april. Endast båtar med giftfri bottenfärg kommer att få 

använda tvätten. 

Torparstadens framtid – Inget att rapportera. 

6. Övrigt: Vårmötet- Beslut togs om att skjuta upp vårmötet i april till 

augusti pga covid-19.  

Styrelsen kommer att gå ut med information till medlemmarna 

gällande kommande restriktioner ute på Torpis inför denna säsong. 

Komplettering till Swedbank- Enligt konstituerande styrelsemöte 

2020-01-23 beslutades att Mikael Suares och Maud Marklund är 

firmatecknare var för sig enligt inskickad fullmakt. 

   

7. Nästa möte: 2020-08-20.  

8. Avslutning: Mötet avslutades. 

 

 

Vid protokollet  Justeras 

 

 Camilla Täckdal  Maud Marklund 

 

   

 

 

     


