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Torshälla Segelsällskap
Årsberättelse år 2009
Styrelsen för Torshälla Segelsällskap får här avge årsberättelse för sällskapets 83:e
verksamhetsår omfattande tiden 2009-01-01 – 2009-12-31.
Styrelse
Ordförande
V. Ordförande
Kassör
Sekreterare
V. Sekreterare
Ledamot
Ledamot

Håkan Wallin
Svante Sundqvist
Leif Karlsson
Peter Öbrink
Eva Strand
Magnus Andersson
Johan Thureson

Medlemmar
Sällskapet hade vid utgången av året 363 (341 föregående år) medlemmar.
Fördelningen är 247 st. medlemmar, varav 76 stödjande medlemmar samt 116
familjemedlemmar. De nya medlemmar som invalts under året är till antalet 37 st.
Flotta
Sällskapets flotta uppgår till 162 båtar, vilket är en ökning med fem (5) båtar.
Fördelningen är 146 kölbåtar och 16 motorbåtar. Av alla registrerade båtar finns
139 st på slipen. Slipen har inte varit helt fullbelagd detta år.
Möten
Under verksamhetsåret har 3 ordinarie medlemsmöten samt 10 styrelsemöten
hållits.
Verksamhet
Under verksamhetsåret har etapp 2 av renoveringen av klubbhusets kök slutförts.
Med detta avses att köket har inretts, samt att samtliga fönster utom ca 4 st. har
bytts ut.
På slipområdet har el- och vattenförsörjning lagts om på E-raden, samtidigt som
markförbättring genomförts.
Lisselängens Samfällighetsförening (Vägföreningen) har utför arbeten under året. För
TSS del innebär detta att vägen ner till slipområdet har dikats samt att
ytbeläggningen på vägen har avlägsnats och ersatts med grus. Den tänkta
asfalteringen har ännu inte genomförts.
Klubben har under året sökt och fått bygglov för en bastu på Lövskären. Under
hösten har utstakning och markberedning genomförts.
I samband med anhållan om bygglov så har Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i
Västerås slagit ner på att klubbens reningsanläggning inte är godkänd, och får inte
användas utan omfattande ombyggnad. Klubben har överklagat beslutet hos
Länsstyrelsen. Beslut i ärendet är inte fattat.
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Ekonomi
Resultaträkningen för 2009 visar ett överskott på cirka 20 tusen kronor före bokslut
jämfört ett budgeterat underskott på ca 70 tusen kronor.
Några större poster som utfallit bättre än budget redovisas nedan:

•
•
•

klubbhusrenoveringen med fönsterbyte, där frivilliga insatser fördelaktiga
mtrl priser och bidrag har utfallit positivt.
ett planerat inköp av en begagnad motor till racern. har skjutits på
framtiden.
räntekostnaden för lånet på ”subliften” har tack vare konjunkturen minskat
rejält.

Styrelsens har inför detta budgetår, uppdaterat listan över de projekt som
sektionerna önskar genomföra. Listan som täcker de närmast kommande 5 åren
inklusive 2010. Listan visar på ett
investeringsbehov på cirka 720 000kr för 5 år om alla punkter skulle genomföras.

En mer detaljerad verksamhetsbeskrivning återfinns i varje sektions
verksamhetsberättelse, samt i balans- och resultaträkningen.

Slutligen ber styrelsen att få framföra ett stort tack för de frivilliga insatser som
medlemmar och funktionärer bidragit med.

Ordföranden, sekreterare, kassör och en ledamot ställer härmed sina platser till
årsmötets förfogande.
Eskilstuna 2010-02-10

–----------------------------- –----------------------------- –----------------------------Håkan Wallin
Magnus Andersson
Leif Karlsson

–----------------------------- –----------------------------- –-----------------------------

Eva Strand

–----------------------------Svante Sundqvist
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Peter Öbrink

Johan Thureson

Torshälla Segelsällskap

Sida:

Resultatrapport

Utskrivet:

1
10-01-31

Preliminär
Räkenskapsår: 09-01-01 - 09-12-31
Resultatenhet: Hela föreningen
Period: 09-01-01 - 09-12-31

Senaste vernr:

158

Perioden

Ackumulerat

89 650,00
166 204,00
45 500,00
44 600,00
22 300,00
400,00
500,00
369 154,00

89 650,00
166 204,00
45 500,00
44 600,00
22 300,00
400,00
500,00
369 154,00

-46 255,00
-5 999,00
-66 070,00
-6 174,00
-124 498,00

-46 255,00
-5 999,00
-66 070,00
-6 174,00
-124 498,00

16 523,50
5 490,50
22 014,00

16 523,50
5 490,50
22 014,00

266 670,00

266 670,00

-10 108,00
-450,00
-400,00
-910,00
-610,00
-300,00
-12 778,00

-10 108,00
-450,00
-400,00
-910,00
-610,00
-300,00
-12 778,00

253 892,00

253 892,00

Övriga externa kostnader
6210
El
6220
Renhållning
6600
Reparation och underhåll
6780
Arrenden
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 externa kostnader

-24 554,00
-26 542,50
-22 919,00
-16 350,00
-2 130,00
-7 361,75
-5 415,00
-25 713,00
-6 671,00
-404,00
-653,75
-2 912,50
-7 620,00
-3 451,00
-152 697,50

-24 554,00
-26 542,50
-22 919,00
-16 350,00
-2 130,00
-7 361,75
-5 415,00
-25 713,00
-6 671,00
-404,00
-653,75
-2 912,50
-7 620,00
-3 451,00
-152 697,50

S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror

-165 475,50

-165 475,50

Rörelseresultat före avskrivningar

101 194,50

101 194,50

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

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

13 416,50

13 416,50

Rörelsens intäkter och lagerförändring
Nettoomsättning
3010
Medlemsavgifter
3020
Slipavgifter
3025
Sjösättningsavgift
3026
Upptagningsavgift
3030
Hamn- och bodavgifter
3040
Intäkt startavg kappsegl
3130
Annonsintäkter
S:a Nettomsättning
Förändring av varulager
4910
Varuinköp
4930
Subliftgarage
4940
Klubbhusrenovering
4950
Bastubygge
S:a Förändring av varulager
Övriga rörelseintäkter
3910
Varuförsäljning
3990
Övriga intäkter
S:a Övriga rörelseintäkter
S:a rörelseintäkter och lagerförändring

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter mm
4010
Kostn sammankomster
4020
Anm.avg kurser, utb
4040
Kostn startavg kappsegl
4050
Kostn.ers kappsegling
4080
Inköp priser
4990
Övriga kostnader
S:a Råvaror och förnödenheter mm

Bruttovinst

Avskrivningar
7911
7928
S:a Avskrivningar

Avskrivn maskiner
Avskrivn mark, toa (5 %)

Rörelseresultat efter avskrivningar

Torshälla Segelsällskap

Sida:

Resultatrapport

Utskrivet:

2
10-01-31

Preliminär
Räkenskapsår: 09-01-01 - 09-12-31
Resultatenhet: Hela föreningen
Period: 09-01-01 - 09-12-31

Senaste vernr:

158

Perioden

Ackumulerat

13 416,50

13 416,50

58,19
58,19

58,19
58,19

Räntekostnader och liknande resultatposter
8120
Räntekostnader
8170
Bankkostnader
S:a Räntekostnader och liknande resultatposter

-16 385,00
-2 709,00
-19 094,00

-16 385,00
-2 709,00
-19 094,00

S:a Resultat från finansiella investeringar

-19 035,81

-19 035,81

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader

-5 619,31

-5 619,31

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt

-5 619,31

-5 619,31

Resultat före skatt

-5 619,31

-5 619,31

Beräknat resultat

-5 619,31

-5 619,31

5 619,31

5 619,31

Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader
Resultat från finansiella investeringar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
8020
Ränteintäkter
S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

8999

Redovisat resultat

Torshälla Segelsällskap

Sida:

Balansrapport

Utskrivet:

1
10-01-31

Preliminär
Räkenskapsår: 09-01-01 - 09-12-31
Resultatenhet: Hela föreningen
Period: 09-01-01 - 09-12-31

Senaste vernr:

158

Ing balans

Period

Utg balans

4 087,00
180 846,17
-5 008,00
21 826,49
255,36
3 062,00
205 069,02

1 456,50
29 957,19
5 008,00
5 795,00
0,00
0,00
42 216,69

5 543,50
210 803,36
0,00
27 621,49
255,36
3 062,00
247 285,71

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

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

800 000,00
-560 000,00
48 250,00
-48 250,00
39 000,00
-39 000,00
145 000,00
34 825,00
120 733,25
-106 335,25
434 223,00

727 070,02

-45 561,31

681 508,71

-570 000,00
-570 000,00

60 000,00
60 000,00

-510 000,00
-510 000,00

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

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

-8 050,00
-6 700,00
-14 750,00

-113 550,00
-95 200,00
-208 750,00

S:a Skulder

-764 000,00

45 250,00

-718 750,00

-47 396,42
0,00
58 721,90
25 604,50
36 929,98

58 721,90
-5 308,00
-33 117,40
-19 985,19
311,31

11 325,48
-5 308,00
25 604,50
5 619,31
37 241,29

-727 070,02

45 561,31

-681 508,71

0,00

0,00

0,00

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar 1
1010
Kassa
1020
Plusgiro
1040
Bastufond
1050
Bank
1055
Bank, seglar- slipfond
1230
Övr fordringar
S:a Omsättningstillgångar 1
Anläggningstillgångar
1810
Maskiner
1819
Värdem maskiner
1820
Inventarier
1829
Värdem inventarier
1840
Båtar
1849
Värdem båtar
1910
Byggnader
1980
Markanläggning
1985
Anläggning - toalett
1989
Värdem mark, toa (5 %)
S:a Anläggningstillgångar
S:A TILLGÅNGAR

SKULDER OCH EGET KAPITAL
Skulder
Kortfristiga skulder
2640
Låneskulder
S:a Kortfristiga skulder

Eget kapital
2980
2986
2987
2989
S:a Eget kapital

Eget kapital
Bastufonden
Föregående års vinst
Årets resultat

S:A SKULDER OCH EGET KAPITAL

BERÄKNAT RESULTAT
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Årsberättelse från Anläggningsgruppen för
verksamhetsåret 2009
I Anläggningsgruppen har ingått
Anders Öbrink, sammankallande
Alf Eriksson
Anders Kullstam
Sören Ristander
Bo Liljestrand
Anläggningsgruppen har under 2009 haft 6 planeringsmöten.
Då speciella frågor har stått på dagordningen har personer i Lövskärsresp Slipkommittén deltagit samt även andra medlemmar med intresse
och kunnande i aktuella frågor. Detta har varit positivt och
förhoppningsvis bidragit till ett ökat engagemang för genomförandet av
planerade aktiviteter.
Ett exempel på detta är mötet i mars, då färdigställandet av köket i
klubbhuset diskuterades och planerades. Samtidigt diskuterades även
bytet av fönster i huset och bastuprojektet. Köket blev i färdigt till
sommaren och fönstren bytta under augusti, allt tack vare goda insatser
från många håll.
I mitten av augusti diskuterades uppställningen av de nya mastställ som
tillverkats av medlemmar i båthallen och ställen har senare kommit på
plats och tagits i bruk. På samma möte påbörjades även planeringen av
en ny större mastkran. Denna fråga har ytterligare diskuterats vid ett par
möten i slutet av året.
I övrigt kan nämnas att Subliftgaraget färdigställts och tagits i bruk.
Vidare har en gästparkering skyltats upp intill vita boden. Bygglov har
erhållits för bastun och utstakning och röjning skett. Miljöförvaltningens
krav på reningsanläggningen har överklagats.
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Arbetslistan för Lövskär upptar vid årets slut 6 punkter och 5 har avslutats
under året.
På listan för Slipen finns 12 punkter, 1 har tillkommit och 5 har avslutats.
Budgeterade kostnader för de olika projekten har i stort sett innehållits.
Vi tackar för förtroendet och ställer härmed våra platser till årsmötets
förfogande.
Eskilstuna den 4 januari 2010
För Anläggningsgruppen

Anders Öbrink

Bo Liljestrand
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Årsberättelse Slipkommittén för
verksamhetsåret 2009
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 fem planeringsmöten och organiserat ett antal
arbetsplikter.
Dessa har fördelats på ett tillfälle under våren, samt tre”ordinarie”
måndagar och en lördag 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
• Byggt 2 st nya mastställningar(uppfört av medlemmar i båthallsf.)
• Flyttat elstolpar och vattenposter vid E-raden
• Subliftgaraget färdigställdes (anläggningsgruppen)
Uppslutningen var mycket god vid våra arbetspliktsdagar,vilket var
mycket glädjande.
Ett speciellt tack till Per Linder som ställde upp med sin grävmaskin
Vi tackar för detta år och ställer nu våra platser till årsmötets
förfogande.

För slipsektionen, Eskilstuna den 7 januari 2010
Allan Åkerholm
Sammankallande för slipkommittén
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Verksamhetsberättelse från Subliftgruppen
för verksamhetsåret 2009.
Gruppen har bestått av följande medlemmar:
Allan Åkerholm
Hans Dahlberg (vagnansvarig)
Hans Torstensson
Hans Wallin
Johan Thureson
Jörn Hackelberg
Sture Sundvall
Torbjörn Pettersson
Åke Oscarsson
Vintern 2008/2009 har vagnen förvarats i det färdigställda Subliftgaraget.
Årets sjösättningar påbörjades lördagen den 11 april och avslutades
söndagen den 17 maj.
Dessutom har förarna ställt upp vid ett flertal övriga tillfällen för att
leverera service!
Vi sjösatte totalt 125 TSS-båtar och 8 från TMK.
Bottentvätt har dessutom förekommit ett antal gånger under säsongen.
Upptagningarna började lördagen den 19 september och avslutades
torsdagen den 22 oktober.
Schemalagd tid var 10 hela dagar och därtill jour 7 dagar under
sammanlagt 4 veckor, och som vanligt en hel del upptagningar på tider
därutöver och även därefter!
126 TSS-båtar (125st 2008) och 10 TMK (8st 2008) har tagits upp.
Vår Sublift har nu gått sammanlagt 990 timmar varav 155 timmar under
2009.
Höstservice, med bland annat byta av olja och samtliga filter samt
rundsmörjning, har genomförts av medlemmar i Subliftgruppen.
Övriga händelser under verksamhetsåret;
Vid sjösättningen den 29/5 vägrade drivningen att fungera när vagnen
stod i rampen, väl under vatten! Den fick dras upp med hjälp av en lastbil.
Felet visade sig vara att en central gränslägesbrytare vid gasreglaget
slutat att fungera. Det gjorde manövrering omöjlig.
Troligen har komponenten vid något tillfälle kommit under vatten och
därmed upphört att fungera.
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Söndagen den 27 september brast en av slangarna som styr gaspådraget,
så att upptagningarna den dagen fick ställas in. Efter inköp av en koppling
hos Industripartner och en snabb reparation var vi igång igen på
måndagen den 28. Vi byter slangar under vinter.
Gummilisten till motorhuven har släppt i limningen vid ett av hörnen.
Åtgärdas före sjösättning 2010.
Vårt önskemål om en uppgradering med i första hand ett automatiskt
bandlås på SB akter cylinder och sladdlös manövrering av vagnen
kvarstår!
Vi tackar för gott samarbete under 2009 och ställer härmed våra platser
till årsmötets förfogande.
.
Torshälla i november 2009.
För gruppen,

Vagnansvarig
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Årsberättelse Lövskärskommittén för
verksamhetsåret 2009
Lövskärskommittén har under 2009 genomfört två möten (15/4 och
3/12).
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 Carlsson
Christer Åslund,

Lövskären har varit mycket välbesökta av medlemmar
och gäster under hela sommaren.
Genomförda arbeten:
Klubbhuset:

Köksrenoveringen har slutförts mycket bra, med en perfekt
samordning av de olika faserna. Därefter startade arbetet
med byte av fönster runt hela huset även detta arbete
slutfördes med nya foder
samt nya fönster bleck.
Den årliga städningen av takrännor, fönster, kök och övrig
utrustning i klubbhuset är genomförd.

Toaletter:

Är mycket uppskattade av medlemmar samt gästande
båtar och har fungerat bra hela sommaren trots flitigt
användande.

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
2010
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Ungdomar har fått flera Optimistjollar som har använts
flitigt.
Bryggorna:

Reparation av den trasiga bryggvingen utfördes och allt
har fungerat bra.
Bekväma trästeg har monterats på badstegen.

Klubbholmarna: Allmän uppsnyggning och röjning är genomförd
Lekplatsen:

En stor rutschkana har fraktats ut och väntar på
montering vid lämplig plats mot vattnet.

Bastu:

Förberedande röjning och träd fällning samt sprängning
av stenar genomfördes under hösten.

Lövskärskommitténs medlemmar tackar för förtroendet och ställer härmed
sina platser till årsmötets förfogande.
Torshälla 2010-01-01
Ronny Erikson och Melvin Kronlund
Underhålls arbeten som bör genomföras 2010:



Byte av fönster på klubbhus etapp 2
Utvändig målning av hela klubbhuset











Byte av rep räcke till altanen
Olja altanen
Skyddsräcken vid toaletterna skrapas och målas.
Lackning av bakre dörren på juniorhuset
Kontroll och justering av bryggans landfästen holme 2
Nytt hus och kabel till vattenpumpen vid köket
Rör och kabel till lyktstolpe vid gamla klubbhus entrén
Montering av El-uttag på bryggor
Lacka golvet i klubbhuset

Investeringar
•
•
•
•

El-uttag till bryggorna.
Färskvatten pump och kran i köket
Krattor och lövkorgar
Sjömärken vid inseglingarna
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Årsberättelse Seglingskommittén för
verksamhetsåret 2009
Året inleddes med en uppvärmning under försäsongen i form av en
regelkurs för nybörjare. Denna utbildning skede på Munktellarenan vid 4
tillfällen under mars månad. Som kursledare gjorde Hans Dalberg ett
lysande arbete. Sista tillfället toppades med Mattias från North Sail som
undervisade i tipps och trix på banan men även vad gäller trimmning och
segelsättning.
Samtliga deltagare fick den nya regelboken som började gälla i år.
Under sommarsäsongen har följande arrangemang genomförts:
Torshällas öppna kappsegling. 13/6
Hennings Minne/Gretas Pokal
20/6
Blackout
2 st
Onsdagsseglingar (tills m SSSv) 10 st

TSS öppna samlade i år totalt 17 båtar.
På grund av mycket lätta vindar så var det svårt att genomföra några
seglingar.
I entypsklassen lyckades inte någon segling genomföras.
I Lysklass 1 genomfördes 1 segling, och där segrade Leif Englund,
Dehler, SSSv, före Anders Pettersson, Smaragd, KSK
I familjeklassen segrade Inga-Lill Göthberg, Fenix, TSS efter att ha seglat
i över 3 timmar.
Lars-Göran Birgersson, Avance 36, SSSv, knep här andraplatsen.
De ringa vindarna gjorde att det var svårt att beräkna banlängden.
Hennings Minne som seglades under midsommarhelgen samlade 4 st
deltagare. Segrade gjorde Åke Oscarsson traditionsenligt.
Detta var tredje året i rad som Åke segrade.
Klubbmästerskapet skulle i år ha arrangerats tillsammans med
Eskilstuna mästerskapet. Båda dessa seglingar ställdes in på grund av för
få deltagare.
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Blackouten arrangerades under 2 lördagar med start och målgång på
Lövskären. Seglingen seglades med omvänt lys. D.v.s. varje deltagare fick
sin starttid som var uträknad med hjälp av båtens lys, banans längd samt
vindstyrkan. Den som gick i mål först segrade således. Det var mycket
uppskattat av publiken samt att det för nybörjare kan kännas tryggare att
det är lite lugnare i starten. Tyvärr så var det inte så många seglare som
ställde upp.
Onsdagsseglingarna var i år 10 st till antalet. 2 seglingar ställdes in på
grund av för lite och för mycke vind. Antalet segrar fördelat mellan
klubbarna blev 3 till Svearna och 5 till TSS. TSS dominans i
sammanräkningen var dock enastående, Inga-Lill Götberg knep
förstaplatsen, och Peter Öbrink tog andraplatsen.
Totalt var det 55 stycken startande i Onsdagsseglingarna.
Vi som har arrangerat seglingarna under 2009 var:
Tomas Maxe, sk

Sivert Stenkvist

Lars-Åke Thornell

Lennart Clarstedt

Thord Nogerius

Stefan Maxe

Peter Öbrink

Dan Blomkvist

Petter Ivarsson

För seglingssektionen
Tomas Maxe
Sammankallande för Seglingskommittén
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Verksamhetsberättelse för TSS Nöje 2009
Medlemmar som ingått i Nöjeskommittén 2009 är:
Gunnel Ristander, sammankallande
Kjell Flodmark
Annika Sjöberg
Gunnar Sjöberg
Helena Bergkvist
Peter Bergkvist
Helena och Peter Bergkvist har skött kioskverksamheten på Lövskär under säsongen med
bravur.
Kjell Flodmark har bidragit med en stor del av underhållningen vid våra festtillfällen.
Övriga har arbetat med festarrangemangen..
Nöjeskommittén har även haft god stöttning av ett antal engagerade medlemmar med
transporter av material, arrangemang av fisketävling, dukning/städning vid festtillfällen
och kaffeservering vid medlemsmöten.
Aktiviteter som vi varit delaktiga i:
Vårmötet i Mälby: Servering av kaffe med fikabröd.
Vårstädning på Lövskär: Föreningen bjöd på korv med bröd och kaffe med dopp.
TSS öppna kappsegling: Föreningen sålde korv med bröd till tävlande och övriga
deltagande under eftermiddagen. Uppskattat bland hungriga seglare.
På kvällen anordnades knytkalas med diskomusik. Det ordnades vinlotteri och föreningen
bjöd på kaffe med kaka efter maten.
Midsommarfirande: Dansen runt midsommarstången roade många, stora som små,
som sjöng och dansade. Kaffekorgarna var välpackade och innehållet smakade utmärkt
efter dansen. Fisketävlingen är en av höjdpunkterna under denna dag. Vilken lycka att vi
har dessa fiske-entusiaster i föreningen!
När så kvällen nalkades och och knytkalaset var i full gång bjöds vi på både sång och
musik. Eftersom vädret inte inbjöd till utevistelse uppskattades verkligen vårt fina
klubbhus. Det nya köket blev flitigt använt, både till matlagning (inget vidare grillväder)
och disk..
Kräftskivan: Hög stämning med sång och musik. Kjell Flodmarks underhållartalanger
är ovärderliga. Annika och Gunnar Sjöberg hade ordnat en tipspromenad där
utslagsfrågorna (uppgifterna) för att särskilja vinnarna i tipspromenaden blev ett ett nytt
och roligt inslag.
Höststädning på Lövskär: Varm korv med bröd och dryck serverades denna helg.
Höstmötet i Mälby: Servering av kaffe med fikabröd

Nöjeskommittén tackar för förtroendet under året 2009.

Gunnel Ristander, sammankallande för TSS Nöje
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Årsberättelse Ungdomskommittén för
verksamhetsåret 2009
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 E-jolle.
Ingen nybörjare har tillkommit.
Läger och Tävlingar
Tävling och träning bedrivs hos Jollekappseglarna Västerås.
Eddie Klemets blev uttagen att representera TSS/JKV i Nordiska
Mästerskapen för Optimister 2009 med en 22.a plats som slutresultat.
Jollar och båtar
De 6 st. begagnade optimister som vi köpt får översyn och uppfräschning
av Håkan Johansson. 2 st. är klara och finns på Lövskär som lånejollar till
barn och ungdomar.
Jollebasen
Hus, båtar, bryggor, utrustning och jollar har ett stort underhållsbehov.
Det allra nödvändigaste underhållet sker i mån av tid. En utredning om
ägar- och ansvarsfördelning är påbörjad. SSSv har startat upp en
underhållsplan som vi löpande får ta del av.
Vi i ungdomssektionen tackar TSS för verksamhetsåret ställer nu våra
platser till årsmötets förfogande.
För Torshälla Segelsällskaps Ungdomssektion, 2010-02-06;
............................
Leif Klemets

22

Preliminärt program för TSS 2010
Detaljerade tider för vårens sjösättning och höstens upptagning
anslås på slipen
Månad

Dag

Aktivitet

Februari

10

Årsmöte

April

24

Ordinarie sjösättningsperiod börjar

Maj

12
15
15-16
17
20
23

Start onsdagsseglingar
Sundbyholmsregattan, VML segling
Vårstädning på Lövskär
(arbetsplikt)
Vårstädning kl. 18.00 på slipen (arbetsplikt)
Vårmöte kl. 19.00 på Jollebasen i Mälby
Ordinarie sjösättningsperiod avslutas

Juni

12
25
26

Västeråsregattan, VML segling
Midsommarfirande på Lövskär
Hennings minne och Gretas pokal

Juli

03

Veteranlunch på Lövskär (preliminärt datum)

Augusti

14
21
25
31

Kräftskiva på Lövskär (preliminärt datum)
SSSv Ordinarie samt Lagkappsegling
Avslutning onsdagsseglingar
Höstjobb på slipen kl. 18.00
(arbetsplikt)

Sept

6
09
11
13
18
20
25
25

Höstjobb på slipen kl. 18.00
(arbetsplikt)
Höstmöte kl. 19.00 på Jollebasen i Mälby
Höstjobb på slipen kl. 10.00
(arbetsplikt)
Höstjobb på slipen kl. 18.00
(arbetsplikt)
Ordinarie upptagningsperiod börjar
Höstjobb på slipen kl. 18.00
(arbetsplikt)
Höststädning Lövskär
(arbetsplikt)
Höstkroken, VML segling

Oktober

17

Ordinarie upptagningsperiod avslutas

Februari

09

Årsmöte 2011
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Förslag till avgifter för år 2010
Medlemsavgifter
Seniorer
Har båt, segeljolle, segel- eller motorbåt registrerad i sällskapet.
Betalar full medlemsavgift samt inträdesavgift, 400 kr/år resp. 1000 kr.
Seniorer har arbetsplikt.
Ej fullgjord och rapporterad arbetsplikt debiteras med 1000 kr.
Familjemedlem
Är make/maka eller sambo till fullbetalande seniormedlem eller intressemedlem och deras barn
t.o.m. 20 år.
Betalar familjemedlemsavgift 50 kr/år.

Junior
Är medlem t.o.m. 20 år. Junioravgift betalas t.o.m. 20 år, 100 kr/år.

Intressemedlem
Är medlem som inte har båt registrerad i sällskapet eller alternativt har båt registrerad i annan
klubb.
Stödjande medlem betalar 200 kr/år och ingen inträdesavgift.
Vid registrering av båt i sällskapet debiteras inträdesavgift och full medlemsavgift för seniorer samt
arbetsplikt tillkommer.

Hedersmedlem
Betalar ingen medlemsavgift

Övriga avgifter
Slipavgift
Fast slipavgift för seniormedlem: 300 kr vid upptagning och 300 kr vid sjösättning.
Fast slipavgift för stödjande medlem: 600 kr vid upptagning och 600 kr vid sjösättning.
Tillkommer rörlig avgift för vinterförvaring, båtens längd x bredd i meter x 45 kr
Upptagning eller sjösättning utanför ordinarie tid, dubbel avgift 600 kr.

Bodavgift
600 kr

Hamnavgift vid slipen
500 kr

Plats på land under sommaren
Sjösättnings- och upptagningsavgift debiteras med vardera 300 kr. Dessa avgifter skall betalas
även av sommarliggare. Sommarliggare betalar dubbel slipavgift, dels för sommaren, dels för
vintern.
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