
         Protokoll fört vid BSL, Båtsällskapet Lögarängens årsmöte 081112 
 

1. Mötets öppnande Ordföranden Johnny Meijer hälsade de 54 medlemmar, som kommit 
till BSL:s årsmöte på Sjösportgården välkomna och förklarade mötet 
öppnat klockan 19.05. 

  
2. Fråga om mötets 
    stadgeenliga ut- 
    lysande 

Årsmötet hade annonserats i laga tid, med förslag till dagordning 
enligt stadgarna, i medlemstidningen nr 4, varför mötet godkände 
kallelsen. 

  
3. Fastställande av 
    dagordning 

Föreslagen dagordning godkändes och fastställdes efter att punkten 
övrigt lagts in före punkt 25 Avslutning. 

  
4. Val av ordförande 
    för mötet 

Till ordförande för mötet valdes Johnny Meijer. 

  
5. Val av sekreterare Till sekreterare för mötet valdes Anna Larsson. 
  
6. Val av två  
    justeringsmän, 
    tillika rösträknare 

Att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet samt tjänstgöra 
som rösträknare valdes Håkan Alnefelt och Leif Jirhed.  

  
7. Redovisning av vår- 
    mötesbeslut 

Inget vårmötesbeslut fanns att redovisa.. 

  
8. Styrelsens   års- 
    berättelse 

Anna Larsson och Johnny Meijer föredrog styrelsens 
verksamhetsberättelse, som efter godkännande lades till 
handlingarna. Berättelsen bifogas protokollet. (bil 1) 

  
9. Ekonomirapport I Jan Östlunds frånvaro redovisades resultat- och balansräkning för 

tiden 071101- 081031, av Johnny Meijer. Mötet godkände 
redovisningen, som lades till handlingarna. 
Klubbens ekonomi är god. 

  
10. Revisorernas  
      berättelse 

Ulf Eriksson föredrog revisorernas berättelse, som bifogas 
protokollet. (bil 3) 

  
11. Fråga om ansvars- 
      frihet för styrelsen 

Mötet beviljade, i enlighet med revisorernas förslag, styrelsen full 
ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

  
12.  Presentation av  
       nya medlemmar           

Under året har 23 nya medlemmar tillkommit. Dessa presenterades 
via upprättad förteckning och hälsades välkomna till BSL. (bil 4) 

  
13. Val av styrelse- 
      funktionärer. 

a)  Till sekreterare för en tid av två år omvaldes Anna Larsson 
b)  Till stugfogde för en tid av två år omvaldes Lars Elmerfors. 
c)  Till tävlingsledare fanns ingen kandidat, platsen är därför vakant 
d)  Till klubbmästare för en tid av två år valdes Josef Marosan 
e) Till suppleanter för en tid av ett år valdes slipförman Pekka 
Koskela samt Redaktör Jan Blokvist, 1 suppleant vakant          

  
14. Val av revisor Till revisor för en tid av två år omvaldes Ingrid Nellryd Ström. 
  



15. Val av revisors- 
      suppleant 

Till revisorssuppleant för en tid av ett år omvaldes Christer 
Tengström. 

  
16. Val av vice stugfogde Till vice stugfogde för en tid av ett år valdes Evald Håkansson. 
  
17. Val av miljöombud Till miljöombud för en tid av ett år omvaldes Lars Elmerfors. 
  
18. Val av firmatecknare Till firmatecknare valdes Johnny Meijer och Jan Östlund, att teckna 

firman var för sig. 
  
19. Redovisning av 
      arbetsgrupper   
      2009 

Då något val av ledamöter i arbetsgrupperna inte längre görs, 
ankommer det på ansvarig styrelseledamot att engagera medlemmar i 
grupperna. Ansvariga för grupperna är: 
 
a)  infogruppen – Anna Larsson.  
b)  ekonomigruppen - Jan Östlund.  
c)  nöjesgruppen – Josef Marosan. 
d)  tävlingsgruppen – vakant. 
e)  stuggruppen - Lars Elmerfors.  
f)  slip- och varvsgruppen – Pekka Koskela. 
g)  redaktionsgruppen – Jan Blomkvist  

  
20. Val av represen- 
      tanter i samarbets- 
      organ 

a)  Samarbetskommittén -  Johnny Meijer 
b)  Båtrådet – Pekka Koskela 
c)  MBF – Johnny Meijer 
d)  Båtklubbarnas varv – Gerhard Böhm och Niklas Thunblom 
e)  Representant till Västerås Förenade Båtklubbar – Johnny Meijer 

  
21. Val av valbered- 
      ning 

Att utgöra valberedning utsågs följande medlemmar: 
 
Marie Johansson – sammankallande 
Bosse Swartström 
Carina Liljebrand 
Anders Larsson 

  
22. Motioner Motion angående hantering av gamla jollar som förvaras på Torpis. 

Mötet beslutade i enlighet med motionen att annonsering görs i 
Torparnytt om att: De jollar som inte tagits om hand av ägaren 
kommer att fraktas bort efter midsommarhelgen 2009. (bil 5) 

  
23. Fastställande av  
      budget för 2009  

I Jan Östlunds frånvaro presenterades styrelsens förslag till budget 
för verksamhetsåret 08-09 av Johnny Meijer. Mötet beslutade att 
fastställa budgeten i enlighet med förslaget. (bil 6) 

  
24. Fastställande av  
      avgifter för 2009 

Styrelsen hade föreslagit en höjning av årsavgiften med 50 kr. Ny 
årsavgift blir således 400 kr. Mötet beslutade i enlighet med 
förslaget. Inträdesavgiften förblir 2 000 kr.  



 
25. Övrigt Klubbgrill. Från Peter Jansson hade kommit ett förslag om att 

klubben kunde stå för tänd grill på lördagar under maj, juni och 
augusti. Mötet ställde sig positiv till förslaget och beslutade att testa 
hur det fungerar under 2009. 
 
Information om att BSL’s kansli kommer att sägas upp från och med 
hösten 2009. Parkering för kokpunkten kommer att anläggas på 
platsen. En arbetsgrupp där BSL representeras av Janne Östlund och 
Johnny Meijer kommer att arbeta med frågan. 
 
Inf VFB (Västerås Förenade Båtklubbar) 
Ambitionen inför vinteruppläggningen var att VFB skulle ha tecknat 
ett avtal med kommunen om arrende av mark för uppläggning av 
båtar. Tyvärr hanns inte detta med inför vintersäsongen. Avtalet har 
överklagats av någon. Det finns en risk för att en vinstdrivande aktör 
kommer in och vill driva detta vilket kan resultera i högre kostnader 
för vinterförvaring. Pelarsvängkranen vid Lövudden kom igång sent 
vilket gjorde att av de planerade 250 båtar som skulle tas upp på 
Lövudden kom endast ca 170 båtar upp där, ca 100 inne i båthus och 
ca 70 ute. Detta betyder att det är trångt på planen vid ångkraftverket, 
där ligger nu ca 500 båtar. 

  
26. Avslutning Mötet avslutades klockan 20.15 och deltagarna bjöds på kaffe och 

smörgås. 
  
 
 
 

 

Vid protokollet Justeras                     Justeras                          Justeras 
 

 
 
 
Anna Larsson 

 
 
 
Johnny Meijer           Håkan Alnefelt           Leif Jirhed 

 


