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Mötets öppnande
Ordförande Håkan Wallin hälsade cirka 40 medlemmar
välkomna och förklarade mötet öppnat.
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Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
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Val av sekreterare samt två justeringsmän
tillika rösträknare
Till sekreterare valdes Tomas Maxe, till justeringsmän tillika
rösträknare valdes Lars Claesson och Anders Öbrink
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Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll, vårmötet, lästes upp och lades till
handlingarna.
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Rapporter

Ungdom: Då Lotta Maxe ej var närvarande uteblev rapporten från
ungdom.
Segling: I år har endast onsdagsseglingen anordnas. Nicklas Kvartsen
tog hem totalsegern i onsdagsseglingarna. Hennings minne har
ej arrangerats i år.
Lövskär: Målningen av klubbhuset är i stort sett färdig. Det som återstår
är runt fönstren som sitter på taket. Elstolpar är monterade på
bryggorna, dock är ej alla inkopplade. Strömmatningen på lilla
bryggan var underdimensionerad varvid ett utbyte av kabeln
krävs innan strömstolpen kan kopplas in.
Utöver detta så har det vanliga underhållet utförts.

Bygglov för bastun blev beviljat i somras efter att ärendet
överklagats hos miljödomstolen i Nacka. Beslutet var att vi får
använda anläggningen i befintligt skick samt inom 5 år
komplettera med en fläkt och en fosforfälla. Kostnad för detta
är ca 10 000 kr.

Slipen:

Det har gjorts mycket på slipen, många har ställt upp och
jobbat. Vattnet på södra sidan är fixat. E-raden är nu
uppmärkt, några båtar skall flyttas, därefter har alla platser på
E-raden 4 meters bredd.
Mastställen är flyttade, lite jobb återstår med dessa. På
måndag kommer grävmaskin som skall dra upp gammal räls
och fixa med dränering. Strömbrytarna i vita boden och spelboden är utbytta mot rörelsesensorer.
Hydrofor och pump är borttagna ur spel-boden.
2 måndagar framöver kommer det att arbetas på slipen

Anläggningsgruppen:
Anders Öbrink meddelade att bygglovet för ny brygga i
anslutning till nya mastkranen är godkänt. En konstruktör är
vidtalad för att titta på mastkranskonstruktionen, men något
förslag har ej kommit ännu. Bryggan som kranen skall stå på
kommer att byggas större en ursprungsplanen.
Arbetet med pålning för kranen har stött på problem i och med
att den tilltänkta pålkranen sålts till Estland, dessutom får
pålning bara utföras under vinterhalvåret. Detta, tillsammans
med det större bryggdäcket, kommer att föra med sig att
kostnaden för den nya mastkranen kommer att bli högre än de
beräknade 120 000kr som ligger i investeringsplanen.
Janne rapporterade att bygget av bastun har gått över
förväntan. Många frivilliga har ställt upp. I helgen kommer det
återigen att behövas många snickerivilliga medlemmar som
ställer upp på Lövskär. Då skall byggnaden monteras ihop.
Innan vintern kommer räknar man med att få dit fönster och
att taket skall vara på plats. De som kommer ut till Lövskär i
helgen uppmanas att ta med sig: hammare, tumstock och
pennor.
Nöje:

På vårmötet ordnades fika.
Midsommar firandet drog ett 80 tal festsugna seglare.
Kräftskivan var också den välbesökt med ett 70 tal personer.
Till kvällens möte ordnades kaffe och smörgåsar.
Mötet beslutade att Nöje får köpa in musikanläggning
för ca 1000 kr.

6

Ekonomi
Leif redogjorde för hur ekonomin ser ut. Till mötet var en
resultaträkning framtagen som visade på utgifter och inkomster
som varit under året. Ekonomin ser bra ut och följer budget.
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Nya och utträdande medlemmar
Fullt medlemskap
Familjemedlemmar
Theresé Norén (Tidigare stödjande)
Lars-Erik Eklund
Lars-Gunnar Aronsson
Björn Enander
Stig Karlsson
Maud Kristiansson
Magnus Kaplan
Nya Stödjande medlemmar
Magnus Spångberg
Camilla Spångberg
Peter Bamforth
Dessa medlemmar valdes in i föreningen.
Utträdande
Linda Bäck
Tomas Gustafsson
Tomas Axelsson
Jan Sternvad
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Meddelanden
Inga meddelanden har inkommit.
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Övriga frågor
Otrevligheter har skett på TMKs klubbholme. Avskurna
bensinslangar, krossade fönsterrutor, förstörda och saboterade
elledningar och vatten i bensintankar. Vi uppmanas att vara på
vår vakt om något liknande skulle inträffa på Lövskären
Hur välkomnar vi nya medlemmar?
Bertil Holmér redogjorde, för hanteringen som den är idag. I
korthet skickar klubben ut ett välkomstbrev, där en kort
information om klubben ingår, en matrikel samt ett
inbetalningskort till de medlemmar som valts in.
Ett förslag från mötet för att förbättra processen att välkomna
och informera nya medlemmar, var att de blir inbjudna till ett
styrelsemöte där de kan få träffa styrelsen samt närmare få

förklarat hur klubben fungerar och vart man kan vända sig i
olika frågor. Förslag fanns även på att några ”gamla rävar” kan
agera faddrar och t.ex. Arrangera en utflykt till Lövskären för
ett visa upp vår klubbholme.
Mastställ.
TSS master skall förvaras i mastställen. Inga master skall få
finnas på bockar runt ställen. Det kommer fortsatt att vara
tillåtet att placera masten på, eller under, egen båt vid
vinterförvaring.
För att få bättre ordning planerar anläggningsgruppen att införa
numrerade och fasta platser i mastställen för respektive båt.
Via ett förfrågningsunderlag kommer man att ta in uppgifter om
mastlängder, vikt och övriga data från medlemmarna för att
sedan strukturera upp var respektive mast skall ligga.
Förfrågningsunderlaget kommer att finnas med i utskicket för
årsmötet. Till nästa höst beräknas att masterna ligger på fast
plats. Mötet beslutade att låta Anläggningsgruppen genomföra
denna aktivitet.

Vid protokollet

Tomas Maxe

Justeras:

Lars Claesson

Anders Öbrink

