Protokoll fört vid Torshälla Segelsällskaps
årsmöte 2015-02-12 i Munktellarenan
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Mötets öppnande
Ordförande Per Tillman hälsade medlemmarna välkomna och förklarade
mötet öppnat.
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Mötets behöriga utlysande
Mötets behöriga utlysande godkändes
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Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes
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Val av mötesordförande, mötessekreterare, två
justeringsmän och tillika rösträknare
Till ordförande för mötet valdes sittande, Per Tillman.
Till mötessekreterare för mötet valdes Magnus Nyström.
Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Allan Åkerholm och Hans
Wallin
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Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll, höstmötet, lästes upp och lades till handlingarna.
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Nya medlemmar
Nya medlemmar invalda sedan höstmötet:
Medlem
Patrik Lager
Carina Nylén

Familjemedlem
Lina Hedenström
Marcus Nylén

En tyst minut hålls för Rune Petterson som gått bort.
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Årsberättelse TSS
Verksamhetsberättelser för TSS verksamhet och sektioner 2014:
Styrelsens årsberättelse föredrogs av Per Tillman. Sektionernas
årsberättelser fanns att läsa i det tryckta häfte som delades ut till mötets
deltagare. Anders Kullstam rapporterade även från arbetsgruppens
”TSS-Historia” verksamhet under året. Verksamhetsberättelserna bifogas
protokollet.
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Revisionsberättelse
Revisorernas berättelse föredrogs av Karl-Ivar Käck. Revisorerna har
granskat resultat- och balansräkning utan erinran. Årsmötet fastställde
resultat- och balansräkningen.
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Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
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Förfarande av vinst- eller förlustmedel i det avslutade
årets resultat
Verksamhetsårets överskott överförs till följande, 2015, verksamhetsår.
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Jubilarer
Följande medlemmar tilldelades klubbens nål för 25 års medlemskap:
Magnus ”Lillen” Andersson
Lars Sundholm (ej närvarande)
Lars Lyttikainen (ej närvarande)
Göran Svensson
Hans-Olov Karlsson (ej närvarande)
Lars Jansson
Göran Grönlund
Anders Eriksson (ej närvarande)
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Rapporter, propositioner och motioner
Per Tillman rapporterar att en stor mängd personnummer nu har kommit
in. Vi har slutfört uppdraget från Svenska seglarförbundet.
Budgetförslaget redovisas.
Håkan Wallin har några funderingar kring budgeten och resultatet.
Budgeten gås igenom och den stämmer. Kostnaden för lövskär
(takbytet) och servicebryggan är orsaken till det lägre resultatet.
Subliftsgruppen genom Hasse Dahlberg rapporterar
att man planerar att starta sjösättningsperioden lördagen 18/4 samt
nästkommande lördag 25/4 med enkel bemanning. Därefter rullar det på
med bemanning som vanligt. Söndagen 31 maj kommer perioden
avslutas. Det kommer även finnas jour onsdagar och torsdagar (ej 13/5).
Subliften har fått nya lyftband och trossar.
Pärmen med täckningslistan kommer finnas vid vita boden som vanligt.
Det har inte blivit värre med ansamling av båtar som ska sjösättas vid
samma tillfälle.
Angående Motionen som inkommit. Det saknas ett konkret yrkande i den
vilket gör att den inte kan behandlas som en motion. Anders Kullstam
förtydligar att det gäller den årliga medlemsavgiften och idén att ta höjd
för framtida investeringar. Förslaget är alltså att inte ta höjd för framtida
investeringar. Per Tillman förklarar att uttrycket ”ta höjd” inte var ett bra
uttryck. Höjningen var blygsam, från 400 kr till 500 kr/år samt en viss
justering av slipavgiften. Avgifterna har inte justerats på många år och
det allmänna kostnadsläget har gått upp. Vi är dock fortfarande bland de
billigaste båtklubbarna att vara medlem i. Som synes är det inte för att
samla pengar på hög. Styrelsen tar dock synpunkterna till sig och det
ska finnas en noggrannare plan om det ska ske ytterligare höjningar
framöver.
Förlag till den nya styrelsen är att en ny verksamhetsplan tas fram som
löpande införlivas i budgeten.
Angående arbetsbefrielse för pensionärer. I en förening har alla samma
rättigheter och skyldigheter. I dag finns det möjlighet att slippa ifrån
arbetsplikten om man är sjuk och inte orkar. Det är bättre att ha en
sådan regel än att ha särskilda regler som gäller för en viss
ålderskategori.
Christer Albertsson har skänkt en hjärtstartare till Lövskär vilket möts av
applåder.
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Avgifter
Avgifterna hålls oförändrade för 2015:
Medlem; 500kr/år
Inträdesavgift; 1000kr
Familjemedlem; 100kr/år (oavsett antal)
Junior; 100kr/år
Hedersmedlem; ingen avgift
Subliftsavgift (registrerad båt); 400kr/upptagning,
400kr/sjösättning
Subliftsavgift (ej registrerad båt); 800kr/upptagning
800kr/sjösättning
Upptagning eller sjösättning efter ordinarie tid debiteras dubbel avgift
(800 kr/1600 kr).
Avgift för vinterförvaring. Båtens längd x bredd i meter x 50kr
Bodavgift; 600kr
Hamnavgift vid slipen; 500kr
Landplats sommar; Upptagnings- och sjösättningsavgift samt dubbel
avgift för vinterförvaring, dels för sommaren, dels för vintern.
Ej fullgjord arbetsplikt; 1000 kr/år
Mötet fastställde de föreslagna avgifterna.
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Val av funktionärer
Till ledamöter i styrelsen valdes:
Ordförande: Per Tillman (1 år omval)
Vice ordförande: Niklas Kvartsén (2 år omval)
Sekreterare: Malai Bierfelt (2 år nyval)
Ledamot: Johan Wineström (2 år omval)

Till revisorer valdes på 1 år:
Karl-Ivar Käck, sammankallande
Lars Claesson
Övriga poster valda på 1 år:
Segling:
Tord Nogerius (sammankallande)
Peter Öbrink, Dan Blomqvist,
Lars-Åke Thornell, Sivert Stenkvist, Joakim Larsson
Slipen:
Sten Andersson (sammankallande)
Allan Åkerholm, Ove Georgenson, Donald Gustavsson, Kjell Göthberg
Hans Torstensson, Jan-Erik Falk

Subliftförare:
Hans Dahlberg, vagnsansvarig
Åke Oscarsson, Torbjörn Pettersson, Sture Sundvall
Johan Wineström, Hans Torstensson, Hans Wallin
Allan Åkerholm, Thord Kvartsén, Jörn Hackelberg

Lövskär:
Sture Sundvall (sammankallande 50%), Lars Claesson (sammankallade
50%), John Lund, Roland Moberg, Stefan Blomqvist, Ellert Gustavsson,
Daniel Blomkvist, Melvin Kronlund, Jimmy Almgren, Ronny Eriksson

Nöje:
Christer Albertsson (sammankallande)
Eddie Oord (midsommar), Håkan Adamsson, Mats Folkö, Thomas Müller
Ungdom:
Lotta Maxe (sammankallande)
Fredrik Mirhag, Thomas Bierfelt
TSS representant Mälby-basen:
Stefan Maxe (kontaktperson), Johan Wineström
Medlemsregisterhållare:
Birgitta Öbrink
Matrikel:
Vakant
Försäkringsfrågor:
Joacim Larsson
Utbildning:
Stefan Maxe
VML-representant:
Stefan Maxe
Nycklar, flaggor, märken:
Gunnar Wärn
Webmaster:
Peter Öbrink, Magnus Norén
Valberedning:
Stefan Maxe, sammankallande
Håkan Wallin, Magnus Nyström
Ovanstående funktionärer valdes av årsmötet.
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Verksamhetsprogram för TSS år 2015
Månad
Februari
April
Maj

Juni

Augusti

Sept

Okt

16

Dag
12
18
7
9-10
11
27
31
19
20
27
15
15
31
7
10
12
12-13
14
19
18
31

Aktivitet
Årsmöte
Ordinarie sjösättningsperiod börjar
Vårmöte kl. 19.00 på Jollebasen i Mälby
Vårstädning på Lövskär (arbetsplikt)
Vårstädning kl. 18.00 på slipen (arbetsplikt)
Start onsdagsseglingar
Ordinarie sjösättningsperiod avslutas
Midsommarfirande på Lövskär
Kappsegling Hennings minne
Pensionärslunch på Lövskär
Kräftskiva på Lövskär
Klubbsegling på Lövskär ”Kräftracet”
Höstjobb på slipen kl. 18.00 (arbetsplikt)
Höstjobb på slipen kl. 18.00 (arbetsplikt)
Höstmöte kl. 19.00 på Jollebasen i Mälby
Ordinarie upptagningsperiod börjar
Höststädning Lövskär (arbetsplikt)
Höstjobb på slipen kl. 18.00 (arbetsplikt)
Höstjobb på slipen kl. 10.00 (arbetsplikt)
Ordinarie upptagningsperiod slutar
Sista dag att rapportera arbetsplikt

Övriga frågor
Eskadersegling. Anders Kullstam frågar om medlemmarna är
intresserade av eskadersegling. Förslagsvis 13-14 juni. Ca 15
medlemmar är intresserade. Seglingskommitéen får ansvaret att
arrangera detta. Anders Kullstam tar kontakt med Tord Nogerius.
Joakim Larsson undrar om det finns möjlighet att köpa ett av
seglingspriserna som togs fram på 80-talet, Mälarbåtspriset. Priset står
annars bara på lövskär utan nytta och Jocke har särskilda minnen kring
det priset. Någon ny tävling för mälarbåtar lär väl inte anordnas?
Då det strax är 90-års firande för klubben kanske alla priser ska samlas
och visas upp anser Sven-Arne Bjällhage.
Vi får nog skjuta på den frågan tills vidare, men det är noterat i
protokollet att intresset finns.
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Avtackning av funktionärer
Avgående sammankallande i slipgruppen, Benny Göransson, och
avgående sekreterare, Magnus Nyström, avtackas med blomma.
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Mötets avslutning
Per Tillman tackar medlemmarna för alla insatser som gjorts för TSS
under året och förklarade mötet avslutat.

Vid Protokollet

Magnus Nyström

Justeras:

Allan Åkerholm

Hans Wallin

