
 

Sammanträdesprotokoll nr 1, 2010-12-07 
 

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

 

 

 

 

 

Håkan Slagbrand 

Patrik Andersson 

Marie Larsson 

Anna Larsson 

Jan Blomqvist 

Nicklas Thunblom 

Håkan Alnefelt 

 

Frånvarande: Barbro Blomqvist 

  

1.Mötets öppnande Håkan Slagbrand hälsade ledamöterna välkomna till dagens möte och 

förklarade detsamma för öppnat. 

  

2. Föregående 
protokoll 

Lades till handlingarna.  

  

3. Post Sweboat – Ska utse årets båtkommun, Håkan S tar tag i detta. 

Kallelse till båtrådet – Vem går på det hädanefter. Vi kollar med Pekka. 

Svenska Sjö – Faktura 

Fritidsbåtsmuseet – faktura årsmötet 

  
4. Konstituering av 
styrelsen 

Styrelsen konstituerades enligt följande: 
Ordförande – Håkan Slagbrand 

Kassör – Patrik Andersson 

Sekreterare – Anna Larsson 

Klubbmästare – Marie Larsson 

Suppleant – Barbro Blomqvist 

Suppleant – Nicklas Thunblom 

  
5. Firmatecknare Till firmatecknare valdes Patrik Andersson och Håkan Slagbrand att teckna 

firman var för sig. Kassör Patrik Andersson äger rätt, att för BSLs räkning, 

handha internetbanken och den tillhörande säkerhetsdosan. 
  
4.Ekonomi Klubbens ekonomi är god. 

 

Handkassan till klubbmästaren överlämnad till Marie Larsson. 

 

Betalningar för årsfesten där klubben inte är med och sponsrar bör hanteras 

utanför BSLs konto. 

 

BSL har två olika försäkringar för klubbhus, stuga, egendom och företag, en i 

Länsförsäkringar och en i Svenska Sjö. Dessa båda går lite om lott. Patrik tar in 

offert från båda bolagen på en total försäkring för allt. 

 

VFBAB har sina styrelsemöten i vår lokal och vill betala hyra. En faktura för 



 

2010 på 2000 kr skickas till bolaget. 

 

Svenska Sjö betalar ut en ersättning till BSL med 300 kr för en medlem som 

tagit försäkring i bolaget. 

 
Skattemyndigheten – BSL är nu registrerat som arbetsgivare. Håkan S ser till 

att utbetalning till stugfogden sker den 30/4 och den 30/6. 

 

Hur uppbördsdeklarationen skall göra tar Håkan och Patrik reda på. Görs 

årsvis. 

 

BSL är felregistrerat hos Bolagsverket. Anna kollar på det till nästa 

styrelsemöte. 

  

4. Rapporter 
 

Infogruppen:  
E-postadresser ramlar in för att vi ska kunna skicka ut Torparnytt men ännu 

återstår det många. Anna ser till att det tas fram en lista som vi kan ha som 
utgångspunkt och ringa till de som inte lämnat. 

 

Nästa Torparnytt kommer ut ca 25/1. Papperskopior görs i A4 format och sv/v. 

Rita vill gärna ha förvarning om textmängd till kommande artiklar. 

Manusstopp satt till 14/1. Rita skickar en färdig PDF till Håkan som lägger ut 

den på hemsidan. Anna mailar alla medlemmar med länk till hemsidan. Rita 

skickar ut de pappersex som ska ut. 

 

Håkan skriver några rader om nya styrelsen till nästa TN, årsmötesreferat- 

Anna, vinteraktivitet – Rita, efterlysning barn/ungdomsansvarig. 

 

Medborgarskolan vill ha med ett utskick ihop med vår medlemsavgiftsavi. De 

betalar då portot på utskicket. 
 

Stuggruppen: 
Håkan författar ett brev ang att elen inte blev avstängd som styrelsen bestämt. 

 

Två nyabössor tillverkas under vintern. Janne B ansvarar. 

 

Nöjesgruppen: 
Marie har en grupp människor kring sig som är intresserade av att hjälpa till 

och jobba i nöjesgruppen. 

 

Tävlingsgruppen: 
Nicklas sköter kontakter mot tävlingsgruppen. 

 
VFB AB: 
Claes-Göran Westman har begärt att få en faktura från BSL på hyra av lokalen 

till deras styrelsemöten under 2010. Han har även aviserat att han inte vill bli 

omvald, ersättare söks. Upptagningen under hösten har fungerat bra. Behov av 

att sladda plan föreligger.  

30% av de som utnyttjar VFBABs tjänster är inte anslutna till någon båtklubb. 



 

Håkan kollar om det går att få fatt på mailadresser till dessa. 

  
5. Övrigt Vår klubblokal har vi kvar till 1 juni så långt vi vet nu. Håkan kollar vad som 

gäller med båtskjulsföreningen.  

 
Provstegen på nya BSL tröjor är beställd. Premiärvisas den 29/1 på 

vinteraktivitet. 

  

6. Nästa möte Nästa möte hålls 25/1 2011. 

  

7. Avslutning Håkan avslutade mötet kl 21.30 

  

  

Vid protokollet                                            Justeras 

                                              

 

 
Anna Larsson                                              Håkan Slagbrand 

 


