
 

Sammanträdesprotokoll nr 4, 2011-04-26 
 

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

 

Patrik Andersson 
Marie Larsson 
Jan Blomkvist 
Nicklas Thunblom 
Håkan Alnefelt 
Håkan Slagbrand 
 

Frånvarande: Anna Larsson 
Barbro Blomqvist 
 

  
1.Mötets öppnande Håkan Slagbrands hälsade ledamöterna välkomna och förklarade detsamma för 

öppnat. 

  

2. Föregående 
protokoll 

Lades till handlingarna.  

  

3. Post SSRS Trossens årsbok – Läggs ut i klubbstugan 
Skrivelse- Båthusföreningen Sextanten har skrivit ett brev till kommunen 
angående angående hyresavtalet för kansliet. Avtalet är förlängt ett år. 
Skärgårdsstiftelsens årsbok – Läggs ut i klubbstugan 

  
4.Ekonomi Klubbens ekonomi är god. 

 
Alla stora räkningar är nu betalda. 
 
Medlemsavgiften till Svenska Seglarförbundet har ökat med 7000 jämfört med 
förra året. Berodde antagligen på att man räknat familjemedlemmar. Patrik 
ringde och vidtalade problemet, varvid räkningen ändrades. 
 
Vi tappar medlemmar, hittills i år har 31 medlemmar begärt utträde (Det är 
naturliga avgångar, ingen har av missnöje slutat). För att locka nya medlemmar 
har vi satt upp lappar på anslagstavlor kring våra småbåtshamnar.  
 
31 påminnelser har postats till medlemmar som inte betalt medlemsavgiften. 
 
För att motverka den tråkiga trenden med färre medlemmar beslöt styrelsen att 
från och med nu till 15 juni lansera en kampagn för att få in flera medlemmar. 
Vi kommer under den tiden att erbjuda halva inträdesavgiften till nya 
medlemmar. 
 
BSL fortsätter att verka för att öka skillnaden i avgifter för lyft och 
hyreskostnader till VFBAB, mellan båtklubbsanslutna och icke anslutna. I dag 
är det BK Wega som har högst medlemsavgift (700 kr) det bör alltså vara 
dyrare än 700 för icke anslutna. 

  
 



 

4. Rapporter 
 

Infogruppen:  
 

BSL har för närvarande 329 medlemmar, alltså 3 mindre än vid förra mötet. 
19 st av dessa 329 har inte betalt avgiften i västa fall är vi 310 medlemmar. 
 
Nya hemsidan är sjösatt och Håkan visade utformning mm. Utbildning av 
styrelsen ska hållas. Håkan kallar till detta. 
 

Stuggruppen: 
 

Lasse E har skrivit på för stugfogdeuppdraget. 
 
En tråkig syn mötte de som öppnade stugan för säsongen. Mitt på golvet stod 
två kassar med bl.a. matrester som mössen haft kul med. Tomma ölburkar lite 
här och där, samt matrester i kylen. Värmen var dessutom över 20 grader i 
stugan. 
 
Detta föranledde en koll av elförbrukningen som visade sig vara 5 097 kr för 
okt-nov, 5 387 kr för dec-jan och 4 676 kr för feb-mars. Dvs. 15 160 kr för 
vintern. 
 
Patrik fick styrelsens uppdrag att undersöka vad det finns för olika  
El-styrningsutrustningar på marknaden. Det finns idag bra GSM-styrda sådana. 
 
Jobblista för städhelgen är framtagen. 
 
Två sönderfrysningar har skett under vintern båda i verkstan. Ett vattenrör till 
toaletterna och en ventil vid pressostaten. 
 
Ser vi verkligen till att få tillbaka nycklarna till stugan när medlemmar slutar? 
Vi utreder frågan. 
 

Nöjesgruppen: 
 

Städhelgen: Det blir korv med bröd och kaffe och bulle. Ev. ett lotteri om det 
blir tillräckligt med båtar. Patrik sätter över pengar till klubbmästarens kassa. 
 

Tävlingsgruppen: 
 

När det gäller träningsseglingarna och kappseglingar ska man kolla VSF:s 
hemsida samt WSS. 
 

VFB AB: 
 

Erbjudandet att hyra en av de nybyggda sjöbodarna invid caféet för 7 500 kr 
om året avstår vi ifrån.  
Johnny Meijer ska bjudas in till nästa styrelsemöte. 
Många klubbmedlemmar har tyckt att det varit dåligt med sjösättningstider i 
april. Vi framför detta till VFB AB. 
 
 
 
 



 

Båtklubbarnas varv: 
 

Nicklas informerade om varvet. Info mm om båtklubbarnas varv ska läggas 
upp på hemsidan. Nicklas snickrar på detta. 

  
5. Övrigt Arbetet med att eventuellt slå ihop SBU och SSF fortsätter. MBF ska ha möten 

med angränsande SSF områden under hösten. 

  

6. Nästa möte Nästa möte hålls 23/8 2011. 

  

7. Avslutning Håkan avslutade mötet kl 20,15 

  

  
Vid protokollet                                            Justeras 
                                              
 
 
Jan Blomkvist                                              Håkan Slagbrand 

  

  

  

  
 


