Torshälla Segelsällskap
Styrelsemöte, Munktellarenan 10 december 2015
I. Mötets öppnande
Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
II. Närvarande
Lena Tillman, Leif Karlsson, Sture Sundvall, Jan Lindgren, Johan Wineström,
Christer Albertsson, Per Tillman,Thérese Norén
III. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns.
IV. Val av justeringsman
Johan Wineström väljs att justera dagens protokoll.
V. Föregående protokoll
Protokollet godkänns efter justeringar och läggs till handlingarna.
VI. Rapporter
Ungdomssektionen
Lotta Maxe rapporterar via mejl att navigationskursen är igång och att det är
många deltagare. Jollebasen har även tilldelats andrapriset i ”Utmaningen för
SSF Seglarskola 2015”. ”Ni har med stort hjärta och engagemang utvecklat er
verksamhet och gett fler chansen att bli en del av svensk segling. Det är med
stor ära vi delar ut detta intyg på ert pris som består av ett verksamhetsstöd
på 6000 kr.”
Lövskärskommitén
Sture Sundvall ber Sven-Arne Bjällhage att åka förbi Lövskär för att se hur
höststormarnas härjningar påverkat öarna och dess bebyggelse. I övrigt inget
att rappportera. Per Tillman har varit i kontakt med Stadsbyggnadsförvaltningen i Västerås angående anläggning av hamn på norra sidan av
Lövskär och följande är svaret han fick från arkitekt Natasa Ribic:
”Det krävs bygglov för småbåtshamn.
Om ni ska muddra i vattnet krävs tillstånd för vattenverksamhet.
Länsstyrelsen handlägger ansökan om tillstånd för vattenverksamhet.
Strandskyddsdispens krävs också. Samtidigt som ni söker tillstånd för
vattenverksamhet kan ni ansöka om strandskyddsdispens hos länsstyrelsen.”
Styrelsen beslutar att arbeta vidare med frågan för att eventuellt presentera
ett förslag för medlemmarna på årsmötet eller vårmötet. Per Tillman och Jan

Lindgren bokar in sig för möte med Västerås kommun. Per Tillman kontaktar
Länsstyrelsen.
Slipen
Ingen rapport från Slipkommittén. Trädgårdsmöblerna och slangarna är nu
inplockade, efter påstötning vid förra styrelsemötet. Per Tillman kontaktar
Magnus Gyllenstolpe för att få ett slutdatum för projektet med servicebryggan.
Seglingskommittén
Thord Nogerius rapporterar via mejl
”Vi planerar en Jubileumssegling i augusti, troligvis samma tidpunkt som
Kräftracet, har pratat med Svearna om det inskränker på deras segling i slutet
av augusti, men de tyckte inte det var något problem. Det blir en så kallad
klubbsegling där klubbar i Mälaren kan deltaga. En ytterligare idé är en
kortare Jubileumseskader på samma sätt som den vi genomförde i juni.”
Nöjeskommittén
Christer Albertsson rapporterar att Kräftskivan 2016 utgår, istället blir det en
Jubileumssegling med tillhörande fest. Nöjeskommittén kontaktar
Seglingskommittén för gemensam planering. Nöjeskommittén hade möte 9
december där de fick offert på lokalen till Jubileumsfesten, Fortet, 450 kronor
per kuvert vid 150 personer. Övertsigande personer rabatteras med 50 kronor
per person. Nöjeskommittén skickar ut inbjudan postledes innan jul. Johan
Wineström ser över vilka kringliggande klubbar som ska bjudas in.
VII. Ekonomi
Leif Karlsson rapporterar om en ekonomi som är väl i balans. Prydligt. Leif
Karlsson, Per Tillman och Johan Wineström träffas för budgetmöte inför
2016.
VIII. Nya och utträdande medlemmar
Inget rapporterat.
IX. Övriga frågor
Therése Norén rapporterar att Jubileumsboken växer fram och att senaste
datum för att lämna in text är 10 januari 2016. Styrelsen får i uppdrag att
föreslå personer att intervjua om TSS. Förhoppningen är att boken ska vara
klar till Jubileumsfesten.
Sture Sundvall och Christer Albertsson lämnar mötet.
Styrelsen diskuterar frågan om att hyra ut ytterligare två platser på
servicebryggan då det finns gott om plats och efterfrågan på båtplatser
finns. Beslut: Två nya platser hyrs ut från och med våren 2016, 1700 kronor
per säsong.
X. Nästa möte
19 januari 2016 klockan 18.00 i Munktellarenan.

XI. Avslutande
Ordförande förklarar mötet avslutat.

Protokollförare: Lena Tillman

Justerat av: Johan Wineström
Beslut 10/12-2015: Styrelsen beslutar att hyra ut ytterligare två platser, alltså
totalt fyra, vid servicebryggan från och med våren 2016, kostnad 1700 kronor
per plats och säsong.

