
 

 

Sammanträdesprotokoll nr 2, 2015-01-13 
 

Sammanträde med: Styrelsen för Båtsällskapet Lögarängen, BSL, Fritidsbåtsmuséet 

  

Närvarande: 

 

Barbro Brunman 

Kjell Holm 

Christer Svensson  

Rita Andersson  

Andreas Miehling  

Monica Swartström  

Jyrki Kaipainen 

Göran Manske 

 

Frånvarande: 

- 

 

  

1.Mötets öppnande Barbro hälsade styrelsen välkommen och förklarade mötet för öppnat. 

  

2. Föregående 

protokoll 

Protokoll 1 gicks igenom och lades till handlingarna. 

 

 

  

3. Post o Naturskyddsföreningen bjuder in till diskussionsmöte kring 

bottenmålning tillsammans med kommun, VFBAB och övriga 

båtklubbar. Barbro frågar Per-Erik Östberg om han kan delta. 

o Seglarforum 4/2: ”Seglingens framtid” vidarebefordrat till Helin, 

Eriksson. Christer Svensson deltar från styrelsen. 

o VSF: Årsmöteshandlingar   

o Valberedning ”Nyckel till framgång” – överlämnas till PO Marklund 

 

  

4. Ekonomi På båtklubbskontot finns 133 000 kr och i kassan finns 1450 kr.  

Betalt: Lokalhyra för Muséet: 500kr/gång (Totalt 2014: 4500 kr), 

Torpisarrende, el, slamtömning mm. 

Försäkring: Kjell har sett över försäkringsskydd för klubbanläggningen. 

Avisering kommer genomföras med sista betalning 27/2 

Ändringsanmälan till bolagsverket skall göras av Kjell: Ekonomiansvarig. 

  

5. Rapporter 

 
Infogruppen 

Årsrapport (327 betalande medlemmar totalt: 543) lämnad till SBU och SSF 

(via IdrottOnline). 

Vi når 304 medlemmar via e-mail. 

 

Hur får vi till en aktiv dialog med medlemmar? 

Låg aktivitet på FaceBook, Hemsida, mail?  

Synpunkter/medlemsenkät. Andreas uppdaterar sida, Göran skickar länk till 

alla. 

 

Möteslokaler styrelsemöten: Göran bokar nästa möte till VFB 

 



 

Vår- och Höstmöte – Göran bokar Fritidsbåtsmuséet 

Vi planerar ett ”Välkomstmöte” för nya medlemmar på Torpis i juni. 

 

Aktionladdade bilder på styrelsemedlemmar till hemsidan skickas till Andreas. 

 

Torparnytt på gång.  

 

Anläggningsgruppen 

Kick-off mötet på gång, datum och agenda ej bestämt ännu.  

 

VFBAB 

Synpunkter: Hur hantera kodlås på bommarna på Lövudden. Kontrollera att 

koden går att nå från hemsidan. Belysning på uppställningsplatsen behöver ses 

över. Alltför mörkt för tillfället. 

 

Båtrådet 

Notering till nästa möte: Önskemål att strömmen skall slås på några gånger 

under vintern.  

 

  

6. Övrigt Båtklubbarnas varv 

Christer presenterar bokslut och årsmötetshandlingar. 

Christer efterfrågar stadgar. 

 

Parkeringsproblematiken i Västerås 

Skrivelser till Byggnadsnämnden ”Etapp 3 på Öster Mälarstrand” och 

Gatukontoret ”Parkeringspolicy” inskickade via VFBAB.  

(Länk till denna policy finns från vasteras.se) 

Tekniska nämnden har möte 21/1 där bl.a. p-avgifter skall debatteras. 

Barbro skickar skrivelse att BSL utgår från att parkeringstillstånd kommer 

delas ut till de som hyr båtplats om p-platser avgiftsbeläggs. 

 

Swish 

Kjell fixar Swish som komplement till Gästbössan 

 

Miljöplan 

Barbro ger i uppdrag till miljöansvarig, Per-Erik Östberg, att upprätta en 

miljöplan där vi bland annat hänvisar till närmaste toatömningsanläggningar. 

 

Barbro ser över Arbetsinstruktion för styrelse 

 

Kompetensutveckling 

Barbro köper en bok om styrelsearbete i ideella föreningar. 

 

Nöje och friskvård 

Jyrki får i uppdrag att köpa och frakta ut ett pingisbord till Torpis. 

 

Säkerhet 

Christer tar fram beslutsunderlag angående gasolprovare till nästa möte. 

  

7. Nästa möte Nästa möte 10/3 i VFBAB’s lokal på Lövudden. Monica fixar mackor. 



 

  

8. Avslutning Barbro avslutade mötet kl 20:30 

  

  

Vid protokollet                                            Justeras 

  

 Göran Manske                                             Barbro Brunman 

  

  

 


