
 

 
 
Förlängning av båtplats 
Nu finns formulär för förlängning av båtplats som måste fyllas i senast 15 april av de 
som vill behålla sin båtplats en säsong till. Du hittar formuläret på LBS hemsida 
www.lovstabatsallskap.org under ”BÅTPLATS / FÖRLÄNGNING AV BÅTPLATS”. 
Boka vaktpass i BAS innan, då datum för det ska anges i formuläret (ni som är 
vaktbefriade kan fylla i datum 01, 01 ,01 i formuläret). 
OBS formuläret gäller endast för förlängning av båtplats och inte för ansökan om ny 
båtplats.  
 
Sjösättningsramp 
Sjösättningsrampen har börjat luta vilket medför att båtarna lätt hamnar snett på 
trailern vid upptagning. Vi planerar att rätta till det inför säsongen.  
 
Årsmötet  
Årsmötet genomfördes 2021-03-25 via Teams. Närvarande var ca. 10% av våra 
medlemmar inkluderat styrelsen. Vi skulle gärna se högre närvaro på våra 
medlemsmöten då det är ett bra tillfälle för att påverka hur föreningen ska förvaltas 
och utvecklas. Utnyttja även gärna möjligheten att skicka in motioner till styrelsen 
innan mötena. Styrelsen verkar på uppdrag av föreningens medlemmar och vill 
därför gärna veta medlemmarnas önskemål, så att vi kan utföra ett bra arbete. 
Tyvärr fanns det inga kandidater till revisorssuppleant och valberedning, så mötet 
beslutade därför att styrelsen ska kalla till ett extra medlemsmöte när det finns 
kandidater att välja till dessa poster. På extramötet kommer även fastställande av 
den stadgeändring söm röstades igenom på årsmötet att utföras. 
 
Hastighet inom området 
Nu börjar det äntligen bli vår och därmed många som rengör och polerar sina båtar. 
Tänk därför på att hålla ner hastigheten när Ni kör inom området, så att det inte 
dammar. 
 
Endast hushållssopor i sopkärlen 
Sopkärlen vid grinden är endast avsedda för hushållssopor. Övriga sopor lämnas 
förslagsvis på återvinningscentralen i Lövsta. 
 
Öfogde 

Med risk för att verka tjatiga så vill vi än en gång flagga för att vi fortfarande inte har 

någon öfogde som kan förvalta vår fina klubbholme. Det börjar nu bli akut då den bör 

öppnas för säsongen direkt efter sjösättning. Ersättning utgår och funktionen innebär 

inte att ensam utföra allt underhåll, utan mer tillse att holmen hålls i städat skick och 

vid större insatser, med styrelsens hjälp kalla arbetslag och leda arbetet. 

 

 

Hälsningar   

LBS Styrelse                              
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