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Torshälla Segelsällskap
Årsberättelse år 2008
Styrelsen för Torshälla Segelsällskap får här avge årsberättelse
för sällskapets 83:e verksamhetsår omfattande tiden
2008-01-01 – 2008-12-31.
Styrelse
Ordförande
V. Ordförande
Kassör
Sekreterare
V. Sekreterare
Ledamot
Ledamot

Håkan Wallin
Magnus Andersson
Leif Karlsson
Birgitta Nordh
Peter Öbrink
Svante Sundqvist
Johan Thureson

Medlemmar
Sällskapet hade vid utgången av året 341 (313 föregående år)
medlemmar.
Fördelningen är 238 st medlemmar, varav 66 stödjande
medlemmar samt 103 familjemedlemmar. De nya medlemmar
som invalts under året är till antalet 48 st.
Flotta
Sällskapets flotta har minskat med en båt totalt, och består nu
av 150 kölbåtar och 11 motorbåtar samt en havskajak.
Andelen motorbåtar har ökat med 3st. Av alla registrerade
båtar finns 140 st på slipen, som i och med detta är fullbelagd.
Möten
Under verksamhetsåret har 3 ordinarie medlemsmöten samt 12
styrelsemöten hållits.
Verksamhet
Under verksamhetsåret har etapp 1 av renoveringen av
klubbhusets kök slutförts. Samtidigt som rötskadorna har
åtgärdats, har kökets yta utökats något. Under våren 2009
planeras att inreda köket.
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På slipområdet har rampen för sjösättning rätats upp.
Förstärkningar har lagts på botten för att förhindra att rampen
”sätter sig”
Diskussioner med Lisselängens Samfällighetsförening
(Vägföreningen) har förts under hösten, angående vägen ner till
slipområdet. De förbättringar som avses utföras under 2009 är
dikning av vägen samt pålägg av asfalt i sänkor och gropar.
Ekonomi
Resultaträkningen för 2008 visar ett överskott på cirka 65
tusen kronor före bokslut. Detta är bättre än budget. Bland
annat har klubbhusrenoveringen etapp 1 gått bättre än
ursprunglig bedömning.
Styrelsens har inför detta budgetår, begärt en lista över projekt
som sektionerna önskar genomföra. Listan som täcker de
närmast kommande 5 åren inklusive 2009, visar på ett
investeringsbehov på cirka 750 000kr.

Slutligen ber styrelsen att få framföra ett stort tack för de
frivilliga insatser som medlemmar och funktionärer bidragit
med. Ett särskilt tack riktas till Jan Lindgren för hans insats att
renovera klubbhuset.
Ordföranden, Vice ordförande, sekreterare och en Ledamot
ställer härmed sina platser till årsmötets förfogande.
Eskilstuna 2009-02-10

Håkan Wallin

Magnus Andersson

Leif Karlsson

Birgitta Nordh

Peter Öbrink

Johan Thureson

Svante Sundqvist
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Torshälla Segelsällskap

Sida:

Balansrapport

Utskrivet:

1
09-02-09

Preliminär
Räkenskapsår: 08-01-01 - 08-12-31
Resultatenhet: Hela föreningen
Period: 08-01-01 - 08-12-31

Senaste vernr:

148

Ing balans

Period

Utg balans

145 000,00
34 825,00
120 733,25
-90 779,25
800 000,00
-400 000,00
48 250,00
-48 250,00
39 000,00
-39 000,00
609 779,00

0,00
0,00
0,00
-7 778,00
0,00
-80 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-87 778,00

145 000,00
34 825,00
120 733,25
-98 557,25
800 000,00
-480 000,00
48 250,00
-48 250,00
39 000,00
-39 000,00
522 001,00

S:a Anläggningstillgångar

609 779,00

-87 778,00

522 001,00

Omsättningstillgångar
Fordringar
1230
Övr fordringar
S:a Fordringar

18 369,00
18 369,00

-15 307,00
-15 307,00

3 062,00
3 062,00

Kassa och bank
1010
Kassa
1020
Plusgiro
1040
Bastufond
1050
Bank
1055
Bank, seglar- slipfond
S:a Kassa och bank

416,00
160 659,67
-5 008,00
13 103,49
255,36
169 426,52

3 671,00
24 381,50
0,00
6 983,00
0,00
35 035,50

4 087,00
185 041,17
-5 008,00
20 086,49
255,36
204 462,02

S:a Omsättningstillgångar

187 795,52

19 728,50

207 524,02

797 574,52

-68 049,50

729 525,02

Eget kapital
2980
Eget kapital
2987
Föregående års vinst
2989
Årets resultat
S:a Eget kapital

-28 321,50
-19 074,92
58 721,90
11 325,48

-19 074,92
77 796,82
-35 572,40
23 149,50

-47 396,42
58 721,90
23 149,50
34 474,98

Långfristiga skulder
2782
Skuld Seglarfonden
2784
Skuld Slipfonden
S:a Långfristiga skulder

-97 250,00
-81 650,00
-178 900,00

-8 250,00
-6 850,00
-15 100,00

-105 500,00
-88 500,00
-194 000,00

Kortfristiga skulder
2640
Låneskulder
S:a Kortfristiga skulder

-630 000,00
-630 000,00

60 000,00
60 000,00

-570 000,00
-570 000,00

S:a Eget kapital, avsättningar och skulder

-797 574,52

68 049,50

-729 525,02

0,00

0,00

0,00

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
1910
Byggnader
1980
Markanläggning
1985
Anläggning - toalett
1989
Värdem mark, toa (5 %)
1810
Maskiner
1819
Värdem maskiner
1820
Inventarier
1829
Värdem inventarier
1840
Båtar
1849
Värdem båtar
S:a Materiella anläggningstillgångar

S:A TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Beräknat resultat

Torshälla Segelsällskap

Sida:

Resultatrapport

Utskrivet:

1
09-02-09

Preliminär
Räkenskapsår: 08-01-01 - 08-12-31
Resultatenhet: Hela föreningen
Period: 08-01-01 - 08-12-31

Senaste vernr:

148

Ackumulerat

Ack fg år

Ack.budget

94 810,00
163 337,00
42 400,00
35 900,00
21 300,00
0,00
21 250,00
2 000,00
380 997,00

74 285,00
136 335,00
34 250,00
32 450,00
21 300,00
6 900,00
16 000,00
3 000,00
324 520,00

83 300,00
145 000,00
43 000,00
44 000,00
20 300,00
4 000,00
12 000,00
2 000,00
353 600,00

4 200,00
4 200,00

4 300,00
4 300,00

4 000,00
4 000,00

18 663,50
8 697,00
27 360,50

11 264,50
7 299,00
18 563,50

12 000,00
5 650,00
17 650,00

412 557,50

347 383,50

375 250,00

-8 353,00
-500,00
0,00
-235,00
-34 028,00
-23 916,00
-34 406,00
-5 167,00
-106 605,00

-16 233,50
0,00
-2 800,00
-5 242,00
-21 366,50
-66 866,50
0,00
-8 572,00
-121 080,50

-16 500,00
-3 000,00
-1 000,00
-3 000,00
-21 000,00
-25 000,00
-70 000,00
-7 500,00
-147 000,00

305 952,50

226 303,00

228 250,00

-1 372,00
-34 733,00
-22 090,00
-46 500,50
-32 600,00
0,00
-1 863,00
-9 247,50
-6 909,50
-23 527,00
-10 413,50
-413,00
0,00
-2 705,00
-6 878,00
-2 660,00
-201 912,00

0,00
-16 187,00
-32 875,00
-51 873,75
0,00
-800,00
-1 958,00
-7 585,24
-5 996,50
-27 443,00
-3 558,00
-35,00
-1 790,00
-3 792,50
-7 015,00
-1 000,00
-161 908,99

-4 000,00
-16 100,00
-27 500,00
-31 000,00
-15 000,00
0,00
-2 040,00
-7 800,00
-6 900,00
-28 300,00
-33 500,00
0,00
0,00
-3 900,00
-7 200,00
-1 000,00
-184 240,00

104 040,50

64 394,01

44 010,00

-80 000,00
-7 778,00
-87 778,00

-80 000,00
-7 778,00
-87 778,00

0,00
0,00
0,00

16 262,50

-23 383,99

44 010,00

Intäkter
Klass 30
3010
3020
3025
3026
3030
3040
3050
3060
S:a Klass 30

Medlemsavgifter
Slipavgifter
Sjösättningsavgift
Upptagningsavgift
Hamn- och bodavgifter
Intäkt startavg kappsegl
Arbetsplikt
Hyresintäkter

Klass 31
3130
S:a Klass 31

Annonsintäkter

Erhållna bidrag
3910
Varuförsäljning
3990
Övriga intäkter
S:a Erhållna bidrag
S:a Intäkter

Direkta kostnader
4010
Kostn sammankomster
4020
Anm.avg kurser, utb
4040
Kostn startavg kappsegl
4080
Inköp priser
4910
Varuinköp
4930
Subliftgarage
4940
Klubbhusrenovering
4990
Övriga kostnader
S:a Direkta kostnader

Bruttovinst
Övriga kostnader
6110
Hyra maskiner
6210
El
6220
Renhållning
6600
Reparation och underhåll
6780
Arrenden
6790
Övr främmande tjänster
6810
Telefon
6850
Porto
6910
Drivmedel Båtar/Sublift
6920
Försäkring Båtar/Sublift
6930
Reparationer Båtar/Sublift
6990
Övr kostn egna transportm
7200
Reklam och PR
7490
Övr förvaltningskostn
7680
Avgifter förbunden
7690
Lämnade bidrag och gåvor
S:a Övriga kostnader

Resultat före avskrivningar
Avskrivningar
7911
7928
S:a Avskrivningar

Avskrivn maskiner
Avskrivn mark, toa (5 %)

Resultat efter avskrivningar

Torshälla Segelsällskap

Sida:

Resultatrapport

Utskrivet:
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09-02-09

Preliminär
Räkenskapsår: 08-01-01 - 08-12-31
Resultatenhet: Hela föreningen
Period: 08-01-01 - 08-12-31

Senaste vernr:
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Ackumulerat

Ack fg år

Ack.budget

0,00
0,00

6,09
6,09

0,00
0,00

-39 337,00
-75,00
-39 412,00

-35 296,00
-48,00
-35 344,00

-38 000,00
0,00
-38 000,00

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader

-23 149,50

-58 721,90

6 010,00

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt

-23 149,50

-58 721,90

6 010,00

Resultat före skatt

-23 149,50

-58 721,90

6 010,00

Nettoresultat

-23 149,50

-58 721,90

6 010,00

23 149,50

58 721,90

0,00

Finansiella intäkter
8020
Ränteintäkter
S:a Finansiella intäkter

Finansiella kostnader
8120
Räntekostnader
8170
Bankkostnader
S:a Finansiella kostnader

8999

Redovisat resultat

Årsberättelse Slipkommittén för
verksamhetsåret 2008
Slipkommittén har under verksamhetsåret bestått av följande personer:
Allan Åkerholm (sammankallande)
Hans Torstensson (ansvarig för kölistor slipen, bodar, sommarplatser)
Donald Gustavsson (va ansvarig)
Ove Georgenson,
Jan–Erik Falk,
Kjell Göthberg,
Torbjörn Pettersson,
Kommittén har genomfört tre planeringsmöten och organiserat ett antal
arbetsplikter.
Dessa har fördelats på två tillfällen under våren, samt tre” ordinarie”
måndagar under hösten. De arbeten som huvudsakligen har utförts är;
• Vår- och höststädning av slipområdet.
• Röjning av område vid ”vita containern” ,samt lagt ut markduk och
grus för utökning av området.
• Grusning/markförbättring av området
• Underhåll av bryggor, mastkran och byggnader
• Inköp av vinsch till mastkran
Vi tackar för detta år och ställer nu våra platser till årsmötets förfogande.

För slipsektionen, Eskilstuna den 1 januari 2008

Allan Åkerholm
Sammankallande för slipkommittén
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Årsberättelse från Subliftgruppen för
verksamhetsåret 2008.
Gruppen har bestått av följande medlemmar:
Allan Akerholm
Hans Dahlberg (vagnansvarig)
Hans Torstensson
Hans Wallin
Johan Thureson
Jörn Hackelberg
Sture Sundvall
Torbjörn Pettersson
Ake Oscarsson
Under vintern 2007-2008 har vagnen förvarats i båthallen, och under
sommaren i det nästan färdiga Subliftgaraget.
Årets sjösättningar påbörjades lördagen den 19 april och avslutades
söndagen den 18 maj.
Vi hade då kört 9 hela dagar (lördagar-söndagar) och haft jour under 4
veckodagar på onsdagar-torsdagar.
Därutöver har förarna ställt upp vid ett flertal övriga tillfallen för att
leverera service!
Vi sjösatte totalt 116 TSS-båtar och 8 TMK-båtar.
Bottentvätt har dessutom förekommit ett antal gånger under säsongen.
Upptagningarna startade lördagen den 20 september och avslutades
torsdagen den 23 oktober.
Schemalagd tid var 10 hela dagar och därtill jour 8 dagar under
sammanlagt 4 veckor, och som vanligt en hel del upptagningar på tider
därutöver!
125 TSS-båtar och 7 TMK-båtar har tagits upp.
Rampen, som riktades upp före sjösättningarna, har under säsongen
fungerat perfekt!
Vår Sublift har nu gått sammanlagt 835 timmar varav 165 timmar under
2008.
Höstservice med bland annat byta av olja och filter samt rundsmörjning
har genomförts av medlemmar i Subliftgruppen.
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Övriga händelser under verksamhetsåret;
I mars demonterades styrenheten som skickades till Berletronic AB i
Stockholm som har hand om el-service på Subliften på uppdrag av
Anytec.
Service och kontroll av styrenheten samt byte av skadad manöverkabeln
utfördes.
Ett hydrauloljeläckage, i botten av bakre lyftcylindern på höger sida (SB),
åtgärdades av Sören Magnusson genom byte av skadad O-ring.
Under sommaren har breddningsröret rengjorts och smorts för att
breddningen av vagnen skall fingera bättre.
Ett havererat startrelä och en trasig gränslägesbrytare för gasreglaget har
bytts ut av Åke Oscarsson.
Under en mycket regnig upptagningsdag den 5 oktober fick maskinen
"spatt", men endast en båt blev lidande och kom inte upp som planerat.
Orsaken till felet var att regnvatten trängde in
i styrenheten med överslag som följd! ! Efter torkning fungerade allt åter
normalt, men vid liknade väderlek anbefalles "plastpåse på!"
över styrenheten.
Vi har alltså haft en del strul att jobba med, men lyckats parera det mesta
utan några allvarliga störningar av verksamheten!
Vårt önskemål om en uppgradering med i första hand ett automatiskt
bandlås på SB akter cylinder och sladdlös manövrering av vagnen
kvarstar, om ekonomin tillåter?
Ett förslag till reviderade regler för Subliften lämnas till årsmötet för
beslut.
Vi tackar för gott samarbete under 2008 och ställer härmed våra platser
till årsmötets förfogande.
Torshälla i januari 2009.
För gruppen,

Vagnansvarig
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Årsberättelse Lövskärskommittén för verksamhetsåret 2008
Lövskärskommittén har under 2008 genomfört två möten
(8/4 och 7/8).
Medlemmar i kommittén under året har varit:
Ronny Erikson sammankallande
Melvin Kronlund, bokningsansvarig
Roland Moberg
Ingvar Börjesson
Per Hronek
John Lund, el-ansvarig
Jimmy Almgren
Claes Tillman
Mattias Söderblom
Anders Karlsson
Christer Åslund,
Lövskär har varit mycket välbesökt av medlemmar och
gäster under hela sommaren. Även under juli månad då
de flesta brukar vara på längre seglingar har många valt
att tillbringa på vår fina klubbholme.
Genomförda arbeten:
Klubbhuset:

Köksrenoveringen har startat mycket bra med perfekt
samordning: tranport av materiel, urplockning , rivning
,start av bygge , dragning av el rör, invändiga väggskivor ,
målning utvändigt en gång samt montering av fönsterbläck
och plåtar.
Det befintliga räcket är anpassat till nya trappen.
Så utvändigt är det nästan klart .
Byte av kyl och frys
Den årliga städningen av takrännor, fönster, kök och övrig
utrustning i klubbhuset.
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Elkabel:

Under våren gick en huvudsäkring sönder samtidigt som
Svearna fick kortslutning i sin kabel. Under juli försvann
sedan en fas och Jimmy mfl sökte felet utan framgång.
Mälarenergi kontaktades för felsökning och de kunde
mäta det exakta läget på skadan som var nära landfästet
vid Tärnö .Mälarenergi med assistans av Melvin
reparerade den skada kabeln med en ny skarv i sjön.

Toaletter:

Är mycket uppskattade av medlemmar samt gästande
båtar och har fungerat bra hela sommaren trots flitigt
användande
Melvin har startat en ny mask odling som verkar fungera
bra
Dörrarna är slipade och lackade och taksprånget är målat.

Juniorhuset:

Målning av takfot samt slipning och lackning av dörren

Jollebryggan:

Förankringsvikterna gick inte att flytta till sin rätta plats –
men det har fungerat bra undersommaren .
Ett nytt försök att lyfta vikterna planeras till sommaren
2009
Ungdomar har flitigt använt Optimistjollar och röda
snurrebåten under sommaren.

Bryggorna:

Ett stort arbete med tvättning och oljning av bryggor har
utförts under sommaren.
Under december slet sig en bryggvinge på stora Tbryggan, den hittades i vassen vid skäret och bärgades till
fastmark trots snöväder.

Klubbholmarna: Allmän uppsnyggning och röjning är genomförd
Holme nr 3:

En uppskattad linbana för barn och många ”provåkande”
vuxna har iordningställts

Holme nr 4:

Röjning har genomförts .

Lekplatsen:

Sandlådan har fyllts med 700kg ny sand

Lövskärskommitténs medlemmar tackar för förtroendet och ställer härmed
sina platser till årsmötets förfogande.
Torshälla 2009-01-07
Ronny Erikson och Melvin Kronlund
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Årsberättelse Nöjeskommittén för verksamhetsåret 2008

Medlemmar som ingått i Nöjeskommittén 2008 är:
Gunnel Ristander, Sammankallande
Kjell Flodmark
Ann Murtomäki
Jonte Murtomäki
Annika Sjöberg
Gunnar Sjöberg
Daniel Hellström
Nöjeskommittén 2008 bestod av idel nya funktionärer. Vi försökte hålla
igång verksamheten efter bästa förmåga. Många medlemmar har tipsat
om vad som förväntats av kommittén.
Ann och Jonte Murtomäki har skött kioskverksamheten under säsongen
med bravur. Bra sortiment och uppskattat av medlemmarna.
Kjell Flodmark har varit en stor del av underhållningen vid våra
festtillfällen.
Övriga har varit behjälpliga med festarrangemangen.
Nöjeskommittén har även haft god stöttning av ett antal engagerade
medlemmar med transporter av musikanläggningar och annat material,
arrangemang av fisketävling, dukning/städning vid festtillfällen. Ingen
nämnd, ingen glömd!
Aktiviteter som vi varit delaktiga i:
Vårmötet, den 19 maj, Mälby.
Det bjöds på kaffe och fikabröd.
Vårstädning på Lövskär, lördag och söndag den 17-18 maj.
Föreningen bjöd på korv med bröd, kaffe och bulle.
TSS öppna kappsegling, lördag den 14 juni.
Föreningen sålde korv med bröd till tävlande och övriga närvarande under
eftermiddagen. Uppskattat av hungriga seglare.
På kvällen anordnades knytkalas med musik ur en hyrd diskoanläggning.
Vinlotterier anordnades och föreningen bjöd på kaffe på maten.
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Midsommarfirande, fredag den 20 juni.
Dansen runt midsommarstången avnjöts av många, stora som små, som
sjöng och dansade. Kaffekorgarna var välpackade och innehållet smakade
utmärkt efter dansen.
Fisketävlingen är en höjdpunkt vid firandet denna helg. Vilken lycka att vi
har dessa fiskeentusiaster i föreningen.
Eftermiddagen blev dramatisk, då vinden plötsligt ändrade riktning och,
det blåste upp från Kvicksundshållet. Plötsligt var alla engagerade av att
hålla borta båtarna från bryggan och lägga om ankare som släppt. Som
tur var så lade sig vinden ganska snabbt, så vi kunde ägna oss åt annan
verksamhet istället.
När så aftonen nalkades och knytkalaset var i full gång bjöds vi på både
sång och musik. En fantastiskt trevlig midsommarafton och en fest som
varade till långt in på småtimmarna.
Kräftskiva på Lövskär, lördag den 16 augusti
Hög stämning med sång och musik. Lotterier och rövarhistorier hjälper till
att få skrattet att runga i lokalen.
Kaffe och kaka serverades under kvällen.
Höststädning på Lövskär, lördag den 8 september
Varm korv med bröd samt öl serverades denna städhelg.
Höstmötet i mälby 10 september
Det bjöds på kaffe och fikabröd

Nöjeskommittén tackar för förtroendet under året 2008

Gunnel Ristander
Sammankallande för TSS Nöje
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Årsberättelse Seglingskommittén för verksamhetsåret 2008
Under året har följande arrangemang genomförts:
Torshällas öppna kappsegling. 14/6
Hennings Minne/Gretas Pokal
21/6
Onsdagsseglingar (tills m SSSv) 10 st
TSS öppna samlade i år totalt 20 båtar.
I familjeklassen segrade Lars-Göran Birgersson SSSv, tätt följd av
Åke Oscarsson TSS.
I M30 klassen segrade Björn Johansson, SSSv.
I Lys 1 hette segraren Christer Ovren, SSA, och i Lys 2 var det Daniel
Ekstrand, NySS, som vann.
Hennings Minne som seglades under midsommarhelgen samlade 3 st
deltagare.
Segrade gjorde Åke Oscarsson.
Klubbmästerskapet seglades inte alls i år. Detta på grund av det
vikande intresset senare år.
Onsdagsseglingarna som numera sedvanligt arrangeras av TSS och
Svearna tillsammans var i år 10st till antalet. Antalet segrar fördelat
mellan klubbarna blev 5 till Svearna och 5 till TSS. TSS dominans i
sammanräkningen var dock enastående, Niklas Kvartsén knep
förstaplatsen, Inga-Lill Götberg tog andraplatsen och Peter Öbrink knep
bronsplatsen.
Totalt var det 75 stycken startande i Onsdagsseglingarna.
Vi som har arrangerat seglingarna under 2008 är:
Tomas Maxe, sk
Anders Ericsson
Peter Öbrink

Sivert Stenkvist
Thord Nogerius
Dan Blomkvist

Lars-Åke Thornell
Stefan Maxe
Ingemar Stålberg

För seglingssektionen ______________________________
Tomas Maxe
Sammankallande för Seglingskommittén
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Årsberättelse från Anläggningsgruppen för verksamhetsåret
2008
I Anläggningsgruppen har ingått
Anders Öbrink, sammankallande
Alf Eriksson
Anders Kullstam
Bo Liljestrand
Anläggningsgruppen har under 2008 haft 2 planeringsmöten.
Vid årets början fanns ett par frågor som börjat planeras föregående år och som nu
krävde snar behandling. Den ena frågan gällde åtgärder mot Subliftrampens sidolutning
och den andra reparation och ombyggnad av köket i klubbhuset på Lövskär.
Anläggningsgruppens möte i januari ägnades därför huvudsakligen åt dessa frågor.
Subliftrampen åtgärdades före sjösättningsperioden genom lyftning och underpallning av
yttre spåret. Resultatet blev tillfredsställande och spåren kom i stort sett i nivå med
varandra. En viss återsättning har skett efter årets sjösättnings- och
upptagningsomgångar men förändringen bedöms som måttlig.
Efter fortsatt planering har reparationen och ombyggnaden av köket i klubbhuset
genomförts helt enligt plan. Den återstående målningen, elinstallationen,
golvbeläggningen och installationen av snickerier beräknas ske under våren 2009.
Subliftgaraget har tagits i bruk men tyvärr återstår fortfarande en del plåt-, målningsoch kompletteringsarbeten innan byggnaden kan anses färdig. Förseningen får skyllas på
den tidigare påtalade svårigheten att uppbåda frivilliga till arbetet.
Aktivitetslistorna för Slipen resp Lövskär har uppdaterats och kompletterats i slutet av
året och aktuella punkter från listorna har lagts in i Styrelsens investeringsplan.
Listan för Slipen upptar totalt 16 punkter av varierande omfattning. Den mest angelägna
och kostsamma frågan avser en större mastkran. Denna skulle enligt ett nytt förslag
kunna placeras där rampen för trallan nu ligger mellan nuvarande mastbryggan och
servicebryggan. Gamla mastkranen skulle kunna användas parallellt med den nya.
Listan för Lövskär upptar totalt 11 punkter. Utöver färdigställandet av köket kan bland
dessa nämnas byte av fönster i klubbhuset, bastu, vågbrytare mot västliga vindar och ny
brygga på östra sidan (3:e holmen).
Deltagarna i Anläggningsgruppen ställer nu sina platser till årsmötets förfogande.
Eskilstuna den 7 januari 2009
För Anläggningsgruppen

Anders Öbrink

Bo Liljestrand

Årsberättelse Ungdomskommittén för verksamhetsåret 2008
Allmänt
TSS-ungdomssektion har under verksamhetsåret bestått av följande
personer:
Leif Klemets,
Benny Göransson
Helena Göransson

sammankallande

Deltagare
Endast ett mindre antal organiserade träningar har genomförts på Basen.
Vi har i år dagsläget endast en aktiv tävlande i Optimist och två tränande
E-jollar.
Ingen nybörjare har tillkommit.
Läger och Tävlingar
Tävling och träning bedrivs med Jollekappseglarna Västerås.
Eddie Klemets slutade tvåa i Regionsrankingen för Optimister 2008.
JKV lånade Räsern och Crescentbåten i samband med Nordiska
Mästerskapen i Västerås.
Jollar och båtar
Den vita roddbåten är lagad och ommålad.
Vi har köpt 6 st..begagnade optimister som behöver översyn och
uppfräschning.
Jollebasen
Hus, båtar, bryggor, utrustning och jollar har ett stort underhållsbehov.
Det allra nödvändigaste underhållet sker i mån av tid.
Vi i ungdomssektionen tackar TSS för verksamhetsåret ställer nu våra
platser till årsmötets förfogande.
För Torshälla Segelsällskaps Ungdomssektion, 2009-02-09;
............................
Leif Klemets
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TSS program för 2009
Detaljerade tider för vårens sjösättning och höstens upptagning
anslås på slipen
Månad

Dag

Aktivitet

Februari

11

Årsmöte

Mars

4

Utbildning i kappseglingsregler. Utbildningen är
uppdelad på fyra onsdagar med avslut 25 mars.
(Anmälan krävs)

April

11

Sjösättning börjar

Maj

13
14
16

17
16-17
18

Start onsdagsseglingar
Vårmöte kl. 19.00 på Jollebasen i Mälby
Röda korset utbildar i 1: hjälpen och
Hjärtlungräddning.
Brandskyddsföreningen informerar om
brandsäkerhet ombord och i hamnar (Aktiviteten är
på Lövskär, anmälan krävs)
Sjösättningsperioden slutar
Vårstädning på Lövskär
(arbetsplikt)
Vårstädning kl. 18.00 på slipen (arbetsplikt)

Juni

13
19
20
27

TSS’ Öppna kappsegling
Midsommarfirande på Lövskär
Hennings minne och Gretas pokal
Veteranlunch på Lövskär

Augusti

15
22
31

Kräftskiva på Lövskär
Lagkappsegling
Höstjobb på slipen kl. 18.00

Sept

7
14
10
19
26??

Höstjobb på slipen kl. 18.00
(arbetsplikt)
Höstjobb på slipen kl. 18.00
(arbetsplikt)
Höstmöte kl. 19.00 på Jollebasen i Mälby
Höstjobb på slipen kl. 10.00
(arbetsplikt)
Höststädning Lövskär
(arbetsplikt)

Februari

10

Årsmöte 2010
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(arbetsplikt)

