
Sammanträdesprotokoll nr 3, 2012-02-27

Sammanträde med: Styrelsen för Båtsällskapet Lögarängen, BSL.

Närvarande: Klas-Göran Gustafson
Patrik Andersson
Marie Larsson
Nicklas Thunblom
Christer Tengström
Håkan Alnefelt

Frånvarande: Anna Larsson
Barbro Blomqvist

1.Mötets öppnande Ordförande Klas-Göran hälsade ledamöterna välkomna till mötet och 
förklarade detsamma för öppnat.

2. Föregående 
protokoll

Lästes upp och lades till handlingarna. 

3. Post • Pappers post; Tackbrev från Sjöräddningssällskapet har inkommit, 
beslut att sätta upp på anslagstavlan ute på Torpis. Patrik tar med 
brevet.

• Elektronisk post; Jan Blomkvist har sänt mail till ordförande som har 
vidarebefordrats till övriga styrelsen, som kurser med mera, information 
från Jan Östlund om flytt av båthus.

4.Ekonomi • Just nu rasslar det in medlemsavgifter, cirka hälften har betalat, det är 
den sista i morgon.  

• 102 st vimplar har betalats och bokförts under materiel, kostnad 83 kr 
per vimpel. Beslut tas att bibehålla priset om 100 kr per vimpel samt att 
nya medlemmar får en ny vimpel. 

• Av fakturan från Vattenfall så befaras att något har gått sönder ute på 
Torpis utifrån att 11 kilowatts timmar i januari jämfört med 114 
kilowatt i december. Januari var kallare än december. Om elementet 
inte fungerar så kan maskarna fara illa men det finns förmodligen inget 
som kan frysa sönder Maskbeståndet får undersökas i vår.

• Enligt resultatrapporten ligger föreningen ungefärligen lika som 
föregående år.

• Deklarations rapporter från skatteverket har inkommit för ideella 
föreningar, med nya bilagor om räntor och aktieutdelningar. Beslut tas 
att resultat och balansräkning, samt ränteuppgifter och rapportera 
aktieutdelningen från VFBAB.

4. Rapporter Infogruppen: 
• Anna är i Italien. Håkan rapporterar att utbildningen för 



styrelsemedlemmar har skett. Han har uppdaterat programmet, blogg 
programmet finns – senaste nytt på hemsidan. Alla i styrelsen kan 
skriva under senaste nytt. Textförändringen under rubriken OM BSL 
behöver jobbas vidare med. Anna? Styrelsen tackar för utbildningen. 
Håkan får till uppgift att lägga upp mailadress till Gill.

• Torparnytt sista datum 2 mars. Niklas skrivet ett inlägg om cykelboden.

Stuggruppen:
-
Nöjesgruppen:
-

Barn och ungdomsgruppen:
Idéer finns om aktivitets lördag före midsommar samt barndisco i slutet av 
säsongen. Gill bjuds in till nästa styrelsemöte, då Gill var sjuk idag.

Tävlingsgruppen:
-

VFB AB:
• Pekka Koskela är vald till suppleant för BSL, på två år och har ett år 

kvar. Beslut tas att Pekka Koskela ges möjlighet att sitta kvar i VFBAB 
styrelse, som suppleant, under ett år till, dvs hans mandat tid. Om inte 
Pekka vill sitta kvar beslutas att  Marie Larsson väljs som suppleant, ett 
år.  

• Avtack av Johny Meijer som avgår i VFBAB styrelse. Marie ordnar 
blomma och Patrik ordnar presentkort på Hjertmans för avtackning på 
vårmötet.

5. Övrigt • Båthusägarföreningen ( BSL kansliet) är uppsagda från arrendet från 
och med juni 2012. Kontrakt var skrivet med Mälarenergi som sålt 
marken till kommunen. Arrendet har inte förlängts vilket man tidigare 
kunnat tro. Jan Östlund har pratat med arkitekt Helena Hansson  
SWECO  tfn. 021-4954119, med förslag om båthusets framtid. Förslag 
1. Att få var kvar- kan förmodligen uteslutas. 2. Flytta till båtklubbarnas 
varvs mark - kärvt med plats var av 10 meter ut på cykelbanan. 3. Flytt 
till Lövudden. Anbud om pris från PEAB; 1 - ny grund med plintar och 
asfalterade ytor. 2 - nedmontering av båthuset o uppmontering. 3 
-flyttning i sektioner (kan gå till båtklubb varv). 4 helt nytt bygge. 
Nedmontering av båthuset 16 000 kr per plats, vi har en del. ( 9 portar 
med två andelar= 18 andelar i båthuset). Sälja här och nu, inte värt 
något, kostnad 170 000 kr för ett nytt på Lövudden - kan kanske sedan 
säljas för 250 000 kr innebär en stor ekonomiskrisk för BSL. Idag är all 
information för vag, kan vi inte få något i flyttbidrag så är det ett 
riskprojekt att följa med till Lövudden. Beslut behöver tas på årsmöte 
men andan är att avyttra så fort vi vet förutsättningarna. Styrelsen är 
enig om att lokalen inte är nödvändig för styrelsemöten. 
Inventariefrågan hänskjuts till nästa styrelsemöte, det vill säga om det 
ska säljas på blocket och vad som kan tas ut till Torpis.



• Vårmötes lokal; förslag Jollekappseglarna, Klas-Göran kontaktar dem 
för hyra, information som ska vara med i kallelsen i Torpar Nytt. 

• Dagordning till vårmötet. Punkt 4 Marie kollar med Anna för 
uppföljning av tidigare årsmötes protokoll. 

• VFBS hemsida- beslutas att hemsidan är bra och uppdrar till Klas-
Göran att svarar VFBAB.

• Jollekappseglarnas 14 mars kl 19.00, Niklas och Calle Helin är BSLs 
representanter.

• En förslagslåda att sätta upp vid anslagstavlan. Vita lådan (gamla VLT 
lådan) kan användas. Beslut att ordna detta och frågan hänskjuts till 
stuggruppen.  

• Beslut att   bjuda med nya revisorn Linda Winberg samt Rita Andersson 
och Håkan från info gruppen, till nästa styrelsemöte.

• Myggjagare gasol, Christer tar fram information till nästa styrelsemöte.

6. Nästa möte Nästa möte den 24 april kl 18.00.

7. Avslutning Klas-Göran avslutade mötet kl 20,30

Vid protokollet                                            Justeras
                                             

Marie Larsson                                               Klas-Göran Gustafson


