
Sammanträdesprotokoll nr 3 2008-03-06

Sammanträde med: Styrelsen för Båtsällskapet Lögarängen, BSL.

Närvarande: Johnny Meijer 
Lars Elmerfors
Pekka Koskela 
Josef Marosan
Jan Östlund 
Jan Blomqvist

Frånvarande: Anna Larsson  (bortrest

1.Mötets öppnande Johnny Meijer hälsade ledamöterna välkomna till dagens möte och förklarade 
detsamma.

2.Post Annons, Medborgarskolan, Navigationskurs 
Medborgarskolan sponsrar med 1000:- per år för att synas i T-nytt. . Jan B 
kontrollerar att annons är med i utskicken i tid före kursstarter. 

Inbjudan till båtdag MBF. 
Johnny M representerar BSL. Båtdagen är 29 mars i Hallstahammar.
Jan Ö sätter in mötesavgiften 175:- på angivet MBF konto

Brev från medlem nr 508, Lennart Frisk betr uppläggning på Lövudden. 
Johnny M besvarar och informerar då kommunens utredning blivit klar.

Infomtrl (bl.a. CD) från SBU

Remissmaterial från kommunen betr gestaltningsprogram för Lögarängen
Johnny M läser igenom osh svarar endast om beröring finnes med BSL 
intressen. 

3.Ekonomi Medlemsavgifter för 2008 fortsätter komma in. 
Frågan om sponsring Sjöräddningssällskapet (ny mindre båt) med 12000:- tas 
upp för godkännande på vårmötet den 8 april.
Klubbens ekonomi är god.

4. Rapporter Infogruppen: Nya hemsidan ute på slutgranskning. Alla som vil påverka 
materialet har tid fram till 10 mars. Därefter fryses texterna så att nya hemsidan 
ligger ute samtidigt med nästa nr av T-nytt ( c:a 20 mars).

Stuggruppen: Lasse föreslog att vi köper in 4 st bojstenar typ BOJFAST ( sett 
på båtmässan) Johnny M passerar Hedemora ( där tillverkning sker) den 7 mars 
och kollar samt ev köper för klubbens räkning. Besöket på Torpis har ej kunnat 
genomföras ännu.

Nöjesgruppen: Material och program klart och presenteras i T-nytt nr 2
Tävlingsgruppen: Informera i Torparnytt om tisdagsseglingar och andra 
tävlingar. Johnny pratar med Calle Helin om han har möjlighet att 



sammanställa informationen.

Slip- och varvsgruppen: Avtalet med SMTAB klart. Priser, bokningstider och 
sjösättningstider kommeratt presenteras i T-nytt nr 2. 
Mötet beslut att under vårmötet 8 april under pkt ”Övrigt” endast informera 
medlemmarna om BSL rabatten ( ej lägga fram för beslut) eftersom beslutet om 
att låta rabatten tillfalla klubben redan gäller sedan 2002 

5. Övrigt Johnny M informerar om Bo Stenströms utredning under vårmötet
 pkt  ”Övrigt”

6. Avslutning Johnny Meijer tackade ledamöterna för visat intresse och förklarade mötet 
avslutat kl 19.30.

Vid protokollet                                            Justeras
                                             

 Johnny Meijer                                         Jan Östlund


