
 

 

Sammanträdesprotokoll nr 6, 2014-10-06 
 

Sammanträde med: Styrelsen för Båtsällskapet Lögarängen, BSL. 

 

  

Närvarande: 

 

 

 

 

Klas-Göran Gustafsson 

Patrik Andersson 

Anders Nygren 

Christer Svensson 

Jyrki Kaipainen 

Andreas Miehling 

 

Frånvarande:  

 Christer Tengström 

Göran Manske 

 

 

1.Mötets öppnande Klas-Göran hälsade styrelsen välkommen och förklarade mötet för öppnat. 

  

2. Föregående 

protokoll 

Protokoll diskuterades och lades till handlingarna. 

  

3. Post Samtlig e-post har redan distribuerats till styrelsen, inga frågor eller 

diskussioner kring detta. Möjlighet för försäljning av Restaurangchansen 

presenterades av Patrik, styrelsen tog beslut om att inte delta. 

  

4. Ekonomi På båtklubbskontot fanns 158 020,77 kr per den 5/10. I handkassan finns 1 394 

kr. Handkassan från Torpis är redovisad. Gästbössan gav totalt 23 744 kr, 

vilket kan kopplas till den fina sommaren. Reklam och banners har fakturerats. 

16 nya medlemmar har i år betalat inträdesavgift. 

 

Vi bjuder in revisorerna till nästa styrelsemöte, de får även klubbens ekonomi 

snarast efter bokslut den 1/11. 

 

Förslag för justeringar av budget inför kommande år: 

Mindre justering av ränteintäckter i budgeten, p.g.a. lägre belopp på kontot. I 

övrigt samma intäktsberäkning som för 2014. På kostnadssidan budgeteras 

50 000 kr för underhåll mot fjolårets 370 000 kr som omfattade bl.a. 

bryggrenoveringen. Styrelsen stödjer dessa ändringar. Budgeten fastställs på 

nästa styrelsemöte och presenteras sedan på årsmötet. 

  

5. Rapporter 

 
Årsmötet 

Klas-Göran tar fram en preliminär dagordning för godkännande på nästa 

styrelsemöte. Klas-Göran tar fram verksamhetsberättelsen med hjälp av 

information från arbetsgrupperna. Förutom Magnus och Göran som kommer att 

informeras var alla berörda närvarande. 

 

Årsmötet var planlagt den 12/11. Då vi inte har tillgång till lokal den dagen 

tidigareläggs årsmötet till den 11/11 kl. 19.00 på fritidsbåtmuseet. 

 



 

Kallelse gåt ut via Torparnytt och hemsidan. 

 

Infogruppen 

Rita behöver veta när torparnytt ska ges ut 2015. Nya styrelsen sätter datum för 

styrelsemöten och tar fram utgivningsdatum tillsammans med Rita (förslag 

20/1, 17/3, 1/9, 27/10). Krav är minst en vecka mellan styrelsemöte och 

utgivning samt i god tid innan vår- och årsmöte. 

 

Stuggruppen 

Toatanktömning/slamsugning sker den 7/11, Evald är på plats. 

 

Nöjesgruppen 

Full uppslutning på kräftskivan, allt gick bra. Dåligt med folk på 

midsommarafton, bättre på midsommardagen. Kräftseglingen gick bra. 

 

Barn- och ungdomsgruppen 

Inget nytt att rapportera. 

 

VFBAB 

Fullt upp med upptagningar. Årsmötet hålls den 4/11 kl. 19.00 på 

fritidsbåtmuseet. Samtliga styrelsemedlemmar i respektive klubbar bjuds in. 

Klas-Göran skickar vidare inbjudan till styrelsen när den kommer in. 

  

6. Övrigt  Cykelförrådet i Mälarparken: Patrik gör upp med Niklas om han även i 

framtiden vill sköta uthyrningen. 

  Klas-Göran frågade om styrelsen kan fastställa arbetsinstruktionen för 

styrelsen. Styrelsen fastställde dokumentet, Andreas lägger ut den på 

hemsidan. 

 Frågan kom upp om BSL vill vara medlem i Ridö intresseförening. 

Fråga diskuterades och får lösas längre fram. 

 

 

7. Nästa möte 10/11 kl. 18.00 i VFBs lokal på Lövudden. 

  

8. Avslutning Klas-Göran avslutade mötet. 

 

  

  

Vid protokollet                                            Justeras 

                                              

 

 

Andreas Miehling                                       Klas-Göran Gustafson 

  

  

  

  

 


