
 
Protokoll Båtsällskapet Lögarängens årsmöte via Zoom 2020-12-10 

1a) Mötets öppnande – Ordförande Maud Marklund hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

Mötet började med en omröstning om att godkänna att mötet hålls i december trots att det enligt 

våra stadgar ska hållas i november. Mötet godkände enhälligt att det var okej. 

2. Genomgång av fullmakter och fastställande av röstetal – Röstlängden blev 22 st röstberättigade. 

3. Val av ordförande för årsmötet – Till ordförande för mötet valdes Maud Marklund. 

4. Val av sekreterare för årsmötet – Till sekreterare valdes Camilla Täckdal. 

5. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande – Mötet godkände utlysandet som skedde den 1/12. 

6. Val av två justeringsmän tillika rösträknare – Till justeringsmän valdes Lennart Ängvard och Patrik 

Andersson. 

7. Fastställande av dagordning – Mötet godkände dagordningen. 

8. Styrelsens verksamhetsberättelse – Maud Marklund redogjorde för styrelsens arbete under året. 

9. Anläggningsgruppens verksamhetsberättelse – P-O Marklund redogjorde för gruppens arbete 

under året. 

10. Ekonomirapport för verksamhetsåret – Mikael Suares gick igenom ekonomirapporten. 

11. Revisionsberättelse – Inger Porsander gick igenom revisionsberättelsen och föreslog mötet att ge 

styrelsen ansvarsfrihet. 

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen – Mötet gav styrelsen ansvarsfrihet. 

13. Presentation av antal nya medlemmar – Klubben har fått ca 35 st nya medlemmar och har idag 

308 st betalande medlemmar. 

14. Val av styrelsefunktionärer enligt valordningen i stadgarna: 

a) Fyllnadsval för en ordinarie ledamot för att komma i fas med jämna och ojämna år – Till 

ordinarie ledamot valdes Anita Dahllöv för en tid av 1 år.  

b) Sekreterare på 2 år – Till sekreterare valdes Camilla Täckdal för en tid av 2 år. 

d) En ordinarie ledamot på 2 år – Till ordinarie ledamot valdes Lennart Ängvard för en tid av 2 år. 

e) Suppleant 1 för en tid av 1 år – Till suppleant 1 valdes Patrik Andersson för en tid av 1 år. 

f) Suppleant 2 för en tid av 1 år – Till suppleant 2 valdes Thord Porsander för en tid av 1 år. 

 

15. Val av revisor och revisorssuppleant:  

a) En revisor på 2 år – Vakant  

b) Revisorssuppleant för en tid av ett år – Till revisorssuppleant valdes Peter Bäversten för en tid av 

1 år. 

 

16. Val av representanter i andra organisationer:  

a) Mälarens Båtförbund – en representant för en tid av 1 år – Till representant för MBF valdes 

Anders Blomqvist för en tid av 1 år. 
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b) Båtklubbarnas varv – två representanter, varav en från styrelsen – Till representanter för 

Båtklubbarnas varv valdes Josef Marosan och Erik Gunnarsson för en tid av 1 år.. 

17. Presentation av styrelsens val av representanter till VFB AB:s styrelse.  

a) Ledamot – Maud Marklund 

b) Suppleant – Göran Manske 

18. Val av representanter i arbetsgrupper.  

a) Anläggningsgruppen – Till sammankallande för anläggningsgruppen valdes P-O Marklund för en 

tid av 1 år. 

b) Miljöombud för en tid av 1 år – Till miljöombud valdes Anders Dahllöv för en tid av 1 år. 

c) IT/Webb-ansvarig för en tid av 1 år – Till IT/Webbansvarig valdes Andreas Miehling för en tid av 1 

år. 

d) Vinteraktivitetsgruppen - Vakant  

e) Barn- och ungdomsgruppen – Till sammankallande i Barn- och ungdomsgruppen valdes Sofia 

Wallberg för en tid av 1 år. 

f) Festkommitté - Vakant  

19. Val av valberedning. Fyra representanter. 

Sammankallande i valberedningen för en tid av 1 år – Till sammankallande i valberedningen valdes 

Henry Ceder för en tid av 1 år. 

Valberedare för en tid av 1 år - Till valberedare valdes Magnus Karlström för en tid av 1 år. 

Valberedare för en tid av 1 år - Till valberedare valdes Bo Swartström för en tid av 1 år. 

Valberedare för en tid av 1 år - Vakant  

20. Behandling av inlämnade förslag till BSL:  

a) Bilaga 1, Proposition från styrelsen: Stadgeändring föreslagen på årsmötet 2019-11-14 angående 

val till VFBAB, Båtklubbarnas Varv och Anläggningsgruppen – Mötet godkände propositionen. 

c) Bilaga 2, Proposition från styrelsen: Valberedningens förslag bifogas kallelsen, föreslag på 

medlemsmötet 2020-01-23, nu som proposition – Mötet godkände propositionen. 

d) Bilaga 3, Proposition från styrelsen: Ny stadgeändring: §5 Revisorer ändras från ”… 2 ordinarie 

revisorer och en revisorssuppleant.” till ”… 1 ordinarie revisor och en revisorssuppleant.”- Mötet 

godkände propositionen. 

e) Bilaga 4: Motion från medlem: Förtydligande av ordningsregel nr 1 och ändring av  

ordningsregel nr 4 – Mötet röstade JA för förtydligande av ordningsregel nr 1 och NEJ till ändring av 

ordningsregel nr 4 gällande att tillåta grillning på gasolgrill monterad på pulpit. 

f) Bilaga 5, Motion från medlem: Utbyggnad och uthyrning av klubbhus – Mötet röstade NEJ  då det 

inte är tillåtet att övernatta i klubbhuset. 

 

21. Fastställande av årsavgift i BSL för säsongen 2021 – Årsavgiften för 2021 fastställdes till 900 kr. 

 

22. Fastställande av budget för nästa verksamhetsår - Mötet antog föreslagen budget. 
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23. Övriga frågor. Hur tänker vi framåt? Kan vi inreda vinden för ungdomarna? Kan vi köpa in en lite 

större segelbåt för ungdomarna att segla med ute vid Torpis. 

 

24. Avslutning 
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