
Sammanträdesprotokoll nr 5, 2009-10-06 
 

Sammanträde med: Styrelsen för Båtsällskapet Lögarängen, BSL. 
  
Närvarande: 
 
 
 
 
 

Johnny Meijer  
Pekka Koskela  
Josef Marosan 
Anna Larsson 
Jan Blomqvist 
Lars Elmerfors 
Jan Östlund 
Håkan Alnefeldt 
 

Frånvarande: - 
  
1.Mötets öppnande Johnny Meijer hälsade ledamöterna välkomna till dagens och förklarade 

detsamma för öppnat kl. 18.15. 
  
2.Post Västerås Stad: Protokoll från Båtråd 
  
3.Ekonomi Bössan på Torpis har under året inbringat 9200 kr. Klubbens ekonomi är god. 
  
4. Rapporter 
 

Infogruppen: Aktuellt medlemsantal är nu 372. Torparnytt har manusstopp på 
söndag. Material inför årsmötet skall in i tidningen, kallelse och dagordning. 
En punkt i dagordningen skall läggas till angående stadgeändring gällande val 
av representant till VFB ABs styrelse. Anna bokar Fritidsbåtsmuseet för 
årsmötet. 
 
Håkan A deltog i dagens möte och har synpunkter när det gäller material som 
ska ut på hemsidan. Håkan anser att det vore bättre om alla, t ex hela styrelsen, 
kunde ha möjlighet att lägga ut material. Som det är nu är det bara han som kan 
göra det. Han föreslog därför att vi byter till ett nytt program för hemsidan som 
heter Joumla. Det krävs en hel del arbete för att byta till detta men fördelarna 
blir så mycket bättre. Styrelsen var eniga och beslutade att vi gör ett byte. 
Håkan jobbar vidare med detta och meddelar när han har något att visa. 
 
Stuggruppen: Diskuterades huruvida höstavslutningen är för sent lagd på året. 
Endast 13 båtar deltog och det är samma medlemmar varje år som ställer upp 
på detta arbete. Ett sätt är att prova en helg tidigare eller att man lägger in 
ytterligare en arbetshelg i maj där t ex målningsarbeten kan utföras. Styrelsen 
anades om att en målningshelg i maj ska provas nästa år.  
 
Nöjesgruppen: Josef redovisade kassan. Till årsfesten är det för närvarande 22 
anmälda. Betalning sker till klubben. Janne Östlund bokar en buss. 
 
50-årsfirendet: Arbetsgruppen har haft ett möte och ytterligare ett möte är 
inbokat. Budget för evenemanget håller på att arbetas fram. Klubbens insats 
kan komma att hamna på mellan 30-40 tusen. Beloppet skall tas med i 
budgeten för 2010. 
 



Tävlingsgruppen: 24 båtar deltog i årets KM. Roligt med så bra uppslutning 
där flera nya och yngre besättningar deltog. 
 
Ekonomigruppen: - 
 
Slip- och varvsgruppen: Läget är lugnt. Bokning av lyft har skett smidigt, 
många har bokat via Internet. Diskussioner har förts angående lyft med masten 
på. En överenskommelse med VIGO har gjorts och tillägget för mast på blir 
300 kr. Ett nytt ok tas fram för dessa lyft. 
 

  
5. Övrigt Klubbtröjor: Janne B har varit i kontakt med Brages för att få fram kostnader 

för tryck. En bra lösning är att de har vårt tryck (loga) färdig och kan då trycka 
upp vart efter vi beställer. Janne B tar fram förslag på hur logan skall se ut. 
BSL har idag inget bra original som duger att trycka från. 
 
Val av representant till VFBs styrelse: Johnny föreslog att det väljs en ordinarie 
representant på två år från BSL som ska representera klubben i VFBs styrelse. 
BSLs ordförande går automatiskt in som suppleant till den ordinarie ledamoten. 
Eftersom BSL ska välja ny ordförande nu på två år föreslås att den ordinarie 
ledamoten väljs på 1 år, detta för att ledamoten och suppleanten inte ska väljas 
om samma år. Styrelsen enades om att det är ett bra förslag. Josef vidhöll att 
det måste tas fram en arbetsbeskrivning för representanten till VFB. 
 
Muddring: Kostnader för muddring, Markströms rederi tar 2000 kr/timme, 
transport av utrustningen tar ca 4-6 timmar och muddring sker med en hastighet 
om 3 m3/timme. Agro Mrin tar 1500 kr/timme. Inga beslut togs utan detta får 
diskuteras vidare. 
 
Till nästa styrelsemöte inbjuds valberedningen. 

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

avslutat kl 20.45. 
  
  

Vid protokollet                                            Justeras 
                                              
 
 
Anna Larsson                                              Johnny Meijer 

 


