Höstmöte Torshälla Segelsällskap 8/9-11
Jollebasen Mälby klockan 19.00
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Mötets öppnande
Ordförande Håkan Wallin hälsade ett cirka 20 medlemmar välkomna och
förklarade mötet öppnat.
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Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
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Val av två justeringsmän tillika rösträknare
Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Per Tillman och Niklas
Kvartsén
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Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll, vårmötet 2011-05-12, lästes upp och lades till
handlingarna.
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Rapporter

Ungdom:

Lotta rapporterade att ca 52 barn var med på seglarlägret vid Bubben
varav ca 6-7 från TSS. För de pengar som tilldelades TSS-ungdom efter
avvecklingen av Sörmlands segelförbund har det införskaffats nya segel,
tampar, förlängare etc. Motorn till styrpulpeten kräver ytterligare åtgärder
efter utförd reparation, Lotta driver frågan vidare.
På hemsidan kommer att anslås information om en kommande
arbetsdag för att göra ordning jollarna. Dessa behöver ses över med
diverse platsarbete mm. Frivilliga kan kontakta Lotta.

Segling:

Lotta meddelade att det inte varit någon jätteuppslutning på onsdags
seglingarna direkt. För att banläggarna ska slippa lägga bana i onödan
vid inställda seglingar ska man försöka ordna med anmälningsplikt direkt
på hemsidan till nästa säsong.

Lövskär:

Janne & Melle rapporterade att det inte är mycket kvar på bastun; några
lister, någon skiva, lite målning, duschväggen, räcke till bryggan och
bryggbelysning.
Ca 15 st sponsorer har varit ute på Lövskär för en invigning/middag.
Beijer hade dock inte tid och från K-rauta kom ingen (tidigare personal
har slutat). Alla närvarande rapporteras ha varit nöjda och glada med
tillställningen.

Bryggbelysningen blir också sponsrad. Sotaren har besiktat bastun,
anmärkning på en trumma runt skorstenen som nu är åtgärdat.
Fosforfällan är beställd och leverantören hjälper till med monteringen.
Möte 14/9 för Lövskärskommittén angående arbetsdagen. Sture
meddelade att ställning runt juniorstugan är rest och arbetet med att byta
ut takshingel som blivit dålig kommer att påbörjas inom kort.
Slipen:

Anders Öbrink rapporterade att sista rälsen på slipen nu är borttagen
och att virke kan återanvändas för mastkransbryggan. Fundamentet till
motorkranen är borttaget. Grävmaskinen är kvar för grävning runt
pålarna för gjutning senare i höst.
Fler båtplatser är ommärkta på norra sidan. Detta för att undvika att
platser växer på intilliggande platsers bekostnad.
Det var oklart om elstolpen vid gröna ”plåtboden” var borttagen i
samband med kommunens flytt av transformatorskåpet, och om elskåpet
hade omplacerats. Jonny hade i uppdrag att hålla i detta. Niklas
Kvartsén kollar läget.

Nöje:

Midsommarfesten var bra, kräftskivan var något oorganiserad men blev
bra ändå till slut.
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Ekonomi
Leif rapporterade och visade en sammanställning av intäkter och
kostnader mellan 1/1-10/8 med en extra sammanställning av de totala
nedlagda kostnader för bastu, subliftsgarage, bryggel på lövskär,
klubbhusrenovering och mastkranbygget. Budgeten är i balans.
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Nya och utträdande medlemmar
Fullt medlemskap
Mikael Häggmark
Louise Hackelberg
Mats Folkö

Familjemedlemmar
Madeleine Folkö

Stödjande medlemskap
Peter Grahn
Mikael Andersson
Rune Pettersson
Ulf Hallberg
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Meddelanden
SBU och Svenska Seglarförbundet träffas och diskuterar möjligheterna
att gå samman i ett gemensamt förbund.
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Extra avgift vid torr- och sjösättning utanför ordinarie
period
Frågan om extra debitering skall gälla de båtar som sjösätts innan
ordinarie period börjar respektive torrsätts före ordinarie period

diskuterades. Mötet kom fram till att subliftsgruppen själva får bestämma
anpassa när perioden sjösättning respektive torrsättning startar och
slutar. De regler för extra avgifter som finns kan då fortsätta att gälla för
upptagning/sjösättning.
Efter vissa diskussioner kring problematiken kring ersättningsfrågor i en
ideell förening med ett flertal medlemmar som lägger ner mycket tid och
pengar för klubbens bästa utan ersättningsanspråk, kom mötet fram till
Att eventuell ersättning till förare som ställer upp utanför anslagen period
blir en uppgörelse mellan föraren och den enskilde. Ersättningsbeloppet t
kan variera beroende på omständigheterna i varje enskilt fall.
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Övriga frågor
Anders Öbrink meddelar att Birgitta Öbrink är intresserad av att ta över
registerhållaransvaret från Bertil. Håkan Wallin tar kontakt med Birgitta
och Bertil för att se hur det kan lösas rent praktiskt.
Förslag på att utöka nöjeskommittén med ytterligare personer fram till
årsmötet tas upp. Mats Folkö, Christer Albertsson och Gunilla Eriksson
är intresserade att gå med. Inga synpunkter mot förslaget kommer så
kommittén utökas med de intresserade och styrelsen ber Christer
Albertsson att vara sammankallande och ordna med fika till årsmötet
mm.

Mötet avslutas

Vid protokollet

Magnus Nyström
Justeras:

Per Tillman

Niklas Kvartsén

