SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-06-08

Styrelsemöte Torshälla Segelsällskap
Datum:

Måndagen den 8 juni 2015, klockan 18:30 – 20:30

Plats:

Mälbybasen, Torshälla

Ordförande:

Niklas Kvartsén 1-6
Per Tillman 7-11

Sekreterare:

Malai Bierfeldt

Justerare:

Johan Wineström

Beslutande:

Per Tillman, ordföranden
Niklas Kvartsén, vice ordföranden
Malai Bierfeldt, sekreterare
Johan Wineström, ledamot
Leif Karlsson, kassör
Jan Lindgren, ledamot

Övriga närvarande: Sture Sundvall, sammankallande Lövskärskommittén 50 %
Lars Claesson, sammankallande Lövskärskommittén 50 %
Sten Andersson, sammankallande slipkommittén
Christer Albertsson, sammankallande nöjeskommittén
Lotta Maxe, sammankallande ungdomsverksamheten
Allan Åkerholm

1

Mötets öppnande
Vice ordförande, Niklas Kvartsén, hälsar välkomna och förklarar mötet
öppnat.

2

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns.

3

Val av protokolljusterare
Johan Wineström väljs till justerare av dagens protokoll.
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4

Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll läses upp och läggs till handlingarna.

5

Rapporter
a) Ungdomsverksamhet
Lotta Maxe rapporterar:
Med hjälp av Svenska Seglarförbundet samt två instruktörer från vår egen
verksamhet tillika från Seglarsällskapet Sverarna, är seglarskolan med
dagläger i full gång. Deltagarantalet är 16 barn, sex barn i blå grupp
optimist, tio barn i grön grupp optimist.
Under säsongen planeras ytterligare två seglarläger.
Blå grupp optimist tränar varje torsdag från och med den 9 april 2015.
Ordinarie seglarskola har sommaruppehåll från och med den 15 juni och
startar åter under mitten av augusti.
b) Lövskär
Sture Sundvall rapporterar:
 Nytt tak på klubbhuset. Återstår lite vindskivor vilket beräknas bli klart
till den 9 juni.
 Plasttaket på halva altanen blev mycket lyckat och uppskattat.
 En ny toastol är monterad.
 Elskåp samt elmätare monterad på utsatt plats.
 Ön har gjorts sommarfint med blommor i krukor och lådor.
 Myggfällan har startats upp.
 Ett skydd på bastuaggregatet är installerat.
 Kommittén har fått ihop fem medlemmar som ska vara ansvariga för
sommarskötseln på ön. Samtliga ska få en introduktion samt
genomgång av skötselplanen under midsommar.
 Elen vid bryggan har tre uttag som ej fungerar.
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c) Slipen
Sten Andersson samt Allan Åkerholm rapporterar:
 Grus är lagt.
 Två förslag på mastställ presenteras. Ett förlag samt offert från GBD
lagersystem samt ett eget utformat förslag. Ytterligare en offert
inväntas.
Uppdrag: Styrelsen behöver ta ställning till/ vad som ska prioriteras.
1) Markfråga tillika utsedd plats.
2) Vilket förfarande: egen regi eller via entreprenad.
3) Möjlighet till renovering av befintligt mastställ.
Sten och Allan arbertar vidare och tar även fram förslag på en
renovering av befintligt mastställ.
Beslut kan ske först när allt underlag har inkommit.

d) Segling
Thord Nogerius rapporterar:
 Onsdagssegling är igång varav två seglingar är genomförda.
Onsdagsseglingen pågår fram till midsommar därefter med start åter i
augusti till och med september.
 Under helgen den 6 juni, tillsammans med SS AROS, ägde en
kappsegling till Rågsäcken rum med start från Lövskär. En liten
anslutning på nio båtar. Liknande segling planeras inför hösten med
en förhoppning på bättre anslutning.
 Hennings Minne äger rum under midsommardagen.
 Diskussioner samt önskemål om att även genomföra Gretas Pokal
under midsommar.
Uppdrag: Thord Nogerius undersöker förutsättningar.
 Kräftracet äger rum lördagen den 15 augusti.

e) Nöje
Christer Albertsson rapporterar:
 Planering av midsommarfirandet är i full gång. Även denna
midsommar planeras ske enligt konstens alla regler och
Lövskärtradition. En mindre avgift på 50 kronor för vuxna och gratis
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för barn. Nytt för i år är att vi ej kan garantera att ett sällskap på fler
än tio personer kan sitta tillsammans.
Priser efterlyses, dock inga kepsar.
 Kräftskivan äger rum lördagen den 15 augusti.
 Jubileumsmiddag äger rum den 19 mars 2016, plats/lokal är ännu
inte bokad däremot kommer vi att vara på fastlandet, ej på Lövskär.

f) Övriga rapporter:
Inga övriga rapporter.

6

Ekonomi
 Budgetuppföljning
Leif Karlsson redogör ekonomin. Inget som avviker från budgeterat,
ekonomin är i balans.

7

Nya och utträdande medlemmar
Nya medlemmar:
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN

Fullvärdig
Familjemedlem
Fullvärdig
Familjemedlem
Fullvärdig
Familjemedlem
Familjemedlem
Familjemedlem
Fullvärdig
Fullvärdig
Fullvärdig
Fullvärdig
Fullvärdig
Familjemedlem
Familjemedlem
Familjemedlem
Fullvärdig

xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx

Fullvärdig
Fullvärdig

xxxxxx
xxxxxx

Utträdande medlemmar:
NN
NN
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8

Meddelanden
 Kommunenes föreningsarkiv
En avgift på 300 kronor.
Uppdrag: Leif Karlsson ansvarar för att avgiften betalas in.
 Fråga från en medlem angående avgifter för båtupptagning samt
båttvätt inför kappsegling
En medlem har tagit kontakt med styrelsen angående avgifter för
båtupptagning vid båttvätt inför kappseglingar. Medlemmen ställer sig
frågande till den faktura som blivit utställd. Per Tillman redogör för en
diskussion som tidigare ägt rum med berörd medlem. Ingen avgift tas för
medlemmar som tävlar för TSS samt har sin båt registrerad hos TSS.
Uppdrag: Per Tillman tar åter kontakt med berörd medlem och reder ut
frågan.

9

Övriga frågor


Protokoll på hemsidan
Tidigare protokoll finns inte publicerade på hemsidan.
Uppdrag: Tidigare protokoll mailas till Magnus Norén för publicering.



Jubileumsregatta
Niklas Kvartsén ställer frågan om vi ska arrangera en öppen tävling,
jubileumsregatta i och med jubileumsåret 2016.

Beslut:
Seglingskommittén får i uppdrag att planera en regatta. Datum fastställs
snarast. Ansökan skickas till Svenska Seglarförbundet.


Ljudanläggning
Niklas Kvartsén har till dagens sammanträde demonstrerat en
ljudanläggning.
Uppdrag: Niklas Kvartsén köper in anläggningen inför midsommar.

10

Tid för nästa styrelsemöte
Ordförande Per Tillman återkommer med en sammanträdestid under augusti.
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Per Tillman avslutar mötet med arbetsgrupperna klockan 20:00.

11

Frågor för enbart styrelsen
Inga frågor för enbart styrelsen finns att behandla på dagens
sammanträde.

Mötet avslutas klockan 20:30
______

Ordförande

………………………………….

(Ärende 1-6)

Niklas Kvartsén

Ordförande

………………………………….

(Ärende 7-11)

Per Tillman

Sekreterare

………………………………….
Malai Bierfeldt

Justerare

………………………………….
Johan Wineström
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