PROTOKOLL MEDLEMSMÖTE
2015-09-17

Höstmöte Torshälla Segelsällskap
Datum:
Torsdagen 17 september 2015, klockan 19:00 - 20:00
Plats:
Mälbybasen, Torshälla
Ordförande: Per Tillman
Sekreterare: Lena Tillman
Justerare: Sture Sundvall och Hans Wallin

1 Mötets öppnande
Ordförande, Per Tillman, hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. Ca 35 medlemmar
deltar.

2 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns.

3 Val av sekreterare och protokolljusterare
Lena Tillman väljs till sekreterare. Sture Sundvall och Hans Wallin väljs till justerare av
dagens protokoll.

4 Föregående mötesprotokoll
Vårmötets protokoll läses upp och läggs till handlingarna.

5 Rapporter
Ungdomsverksamheten
Lotta Maxe rapporterar:
Ordinarie seglarverksamhet; Blå grupp med de mer rutinerade optimist- och ejolleseglarna startade fysträningen efter nyår, en gång i veckan. Seglingen startade
påsklovsveckan med ett träningsläger. Därefter har de tränat måndagar och torsdagar,
avslutning 24 september. Framöver kappseglingsträning sporadiskt under helgerna så
länge vädret tillåter. Gröna gruppen med optimister startade sin seglingsträning 11 maj
och avslutar 21 september, de hade även träningsuppehåll semesterveckorna. Cirka 7-10
barn har deltagit under säsongen.
Även Ungdomar C-55 har seglat 11 maj till 21 september, det är 4-6 tjejer som deltagit.
Efter sommaruppehållet har de även tränat kappsegling med blå gruppen på torsdagar.
SSF seglarskola
Period 1, 8-12 juni vid Mälbybasen blå och grön optimistgrupp med inhyrda tränare från
förbundet.
Period 2, 9-13 augusti. Första dagen vid Strömsholmen i Eskilstuna därefter Mälbybasen,
träningar med inhyrd tränare och egna dito, samt seglarfritids.
I samband med Parkfestivalen i Eskilstuna, 6-9 augusti, var det Prova på-seglingar för
allmänheten torsdag och fredag kväll, 400 personer passade på att prova segling!
Å-sprinten, sprintkappsegling i klass C55 gick av stapeln med 8 deltagande lag. Det var
även en politikersegling.

Lövskärskommittén
Sture Sundvall rapporterar:
Semesterveckorna har fungerat bra tack vare de fem frivilliga vaktmästarna som ställt upp
även i år. Dock var det färre besökare i år jämfört med förra sommaren.
SS Aros herrsegling besökte Lövskär 5 september med ca 20 båtar. Vi hade bastun varm
och klubbhuset öppet. Besökarna tackar för ett gästvänligt bemötande.
Höststädning av Lövskär gjordes helgen 12 - 13 september, ca 30 medlemmar bidrog med
arbete och glatt humör. I princip allt som stod på dagordningen utfördes. Kaffe med
smörgås och varmkorv serverades i vanlig ordning på lördagen.
Vattnet till WC, bastu och kök stängs av i mitten av oktober.
Pumptanken i bastun är bytt.
Grillhuset har fått belysning.
Yttre vägguttag finns nu på klubbhusaltanen, grillhuset och bastuhuset.
Trappomkastare för klubbhusbelysningen finns nu innanför altanens entrédörr.
Klubbhusförrådet är rensat på allt skräp och skåp är uppsatta på väggen.
Halva altanen har fått plasttak.
Nya flaggor till bryggan är beställda.
Norra delen av klubbhustaket är belagt med ny takplåt på grund av läckage.
Rutschkanan är nu förankrad.
Ett stort tack till alla som ställt upp under säsongen, stort som smått!
Slipkommittén
Ordförande läser rapport från Sten Andersson:
Slipen städades 11 maj, ett containerflak på 20 m3 fylldes med skräp.
Grus har fyllts på vid mastkranen, sjösättningsrampen samt vid ”sista vilan” för att bereda
plats för ytterligare båtar.
Mastställen har flyttats för att bereda plats för ytterligare båtar.
Elkabel har grävts ner och dragits ut på servicebryggan till en stolpe med 4 stycken uttag.
Vattenledning kommer under hösten att dras till servicebryggan samt de nya båtplatserna
där.
En grind har ordnats i staketet vid sjösättningsrampen, detta för att underlätta i- och
urstigning vid nyttjande av ”klubbräsern”.
Gräs och vass har röjts.
Potthål har fyllts igen med grus.
En container är beställd till sista arbetsdagen 19 september då det finns mer skräp att köra
bort.
Subliftgruppen
Ordförande läser rapport från Hans Dahlberg:
Under våren har vi sjösatt 134 TSS-båtar och 12 från TMK. Av dessa har 11 från TSS och
2 från TMK sjösatts efter ordinarie sjösättningstid.
Viktigare händelser mm.
Året har inte hittills bjudit på någon större dramatik. En säkring till bandlåset fick bytas den
17 mars, vilket snarast berodde på ”orutin” i hanteringen. Den 12 augusti brast en
hydraulslang till styrbords drivmotor, men lyckligtvis var vagnen inte helt under vatten utan
kunde kopplas och bogseras upp på land. Vi byte då slangarna till båda motorerna

eftersom även den andra visade förslitningsskador. Ett antal rangeringar av båtar, vaggor/
vagnar och pallningsmaterial har gjorts men mer av den varan återstår att göra om
”fyndhörnan” skall iordningställas för ökad kapacitet! Vårt önskemål är att alla vagnar, som
inte har någon båtplats att ställas på över sommaren, skall förvaras väster om båthallen
för att inte vara i vägen!
Inför höstens båtupptagningar har diskussioner förts med förarna i syfte att få till ett
bemanningsschema för alla kördagar. Resultatet sitter nu i pärmen tillsammans med
teckningslistorna för de upplåtna dagarna. På TSS hemsida finns programmet beskrivet
för den intresserade.
Upptagningarna inleddes lördagen den 12 september och genomförs varje veckoslut till
och med söndagen den 18 oktober, totalt 12 dagar á 14 båtar/dag = en kapacitet på 168
båtar.
Dessutom har vi jour 4 onsdagar och 4 torsdagar under tiden 3/9-15/10.
Under tiden 1 januari till 1 september 2015 har vagnen varit i drift 106 timmar, och har nu
gått över 2000 timmar sedan hösten 2004.
Seglingskommittén
Ordförande läser rapport från Tord Nogerius:
Vid midsommarens seglingar i Hennings Minne deltog 8 båtar, segrare Stefan Maxe med
besättning, och i Gretas Pokal 1 båt. Där segrade Lotta Maxe med besättning.
Kräftracet drog 12 båtar och segrade gjorde Stefan Maxe med besättning.
Diskussion om Jubileumssegling pågår inom seglingskommitén. Om vi ska ha en segling
tror vi att andra halvan i augusti är en bättre tidpunkt än första vecka i juni. Vi kollar upp
med Svearna för att inte krocka med deras program.
Nöjeskommittén
Ordförande läser rapport från Christer Albertsson
På midsommarfirandet deltog 110 personer, och på Kräftskivan 100 personer.
Nöjeskommitén har även en önskan om att Kräftracet avgörs på söndagen så även
nöjeskommitén kan delta.
Boka 19 mars 2016 för TSS Jubileumsfest.
Styrelsen
Det är många som söker medlemskap i förening berättar ordförande och enligt stadgarna
10§ ”Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande
kommer att motarbeta Sällskapets ändamål eller intressen.” Ordförande berättar om vikten
av att säkra framtiden med yngre medlemmar. Det är viktigt att ta hand om de nya/yngre
medlemmarna så de känner sig välkomna för att säkra klubbens fortlevnad. -Bra jobbat
alla ”äldre” medlemmar som gjort och gör ett bra arbete på den fronten. Vidare säger
ordförande att det är viktigt att våga tänka nytt för att föra föreningen framåt. Styrelsen har
medlemmarnas mandat att fatta beslut, finns missnöje eller oklarheter framför till berörda
personer eller få styrelsen avsatt.
Sven-Arne Bjällhage föreslår att vi kan skapa bättre möjligheter för medlemmar, ofta
yngre, med båtar på trailer att kunna sjösätta och ta upp dem.

6 Ekonomi
Kassör Leif Karlsson redogör för det ekonomiska läget, vilket ser mycket bra ut, väl inom
budget.

7 Nya och utträdande medlemmar
Nya medlemmar;
Stefan Eriksson
Birgitta Eriksson familj
Lennart Blomgren
Monika Claesson
Ulf Lindner
Claes Thunberg
Anne-Charlotte Särefors familj
Rutger Hanfors
Michael Mantsinen
Åse Åhlén familj
Roberth Hallin
Jeanette Söderberg familj
Peter Kajmo
Rolf Bjurling
Henrik Jonasson
Gusten Christensson
Sofia Christensson familj
Martin Christensson familj
Lovisa Christensson familj
Mats Eriksson
Anna Eriksson familj
Johan Eriksson familj
Emma Eriksson familj
Utträdande medlemmar;
Håkan Johansson
Christofer Ekströmer
Fredrik Askling
Mikael Bengtsson
Jan-Erik Eriksson
Anneli Eriksson
Björn Hammar
Stig Hellsberg
Hannu Widlund
Pär Andersson
Mathias Söderblom
Leif Lindblom
Rolf Bjurling
Bertil Nessle
Hanna Göransson
Viktor Dovsten
Ulf Lindner
Lennart Blomgren
Jonny Hedkvist
Åke Edin, avliden

8 Meddelanden
Inga meddelanden.

9 Övriga frågor
Lotta Maxe föreslår att TSS skaffar Swish, ett sätt att minska kontanthanteringen på
Lövskär och kanske öka försäljningen.
Styrelsen saknar sekreterare fram till årsmötet och vill därför ha en adjungerad sådan.
Lena Tillman anmäler sig som frivillig och mötet godkänner henne som adjungerad
sekreterare till årsmötet 2016.
Hans Wallin frågar hur det ligger till med kravet på spolplatta, ordförande berättar att
styrelsen för närvarande ligger lågt i frågan då kommunen ännu ej kommit med några krav.
Ordförande berättar även att det nu finns en kandidat till posten miljöansvarig i klubben.
Frågan om medlemskap i SBU kommer upp, de är är starka i bland annat miljöfrågor.
Funderingar om Mälbybasen som kappseglingsklubb i Svenska seglarförbundet och TSS
med i SBU. Ordförande och styrelsen ser över frågan ytterligare inför årsmötet.

10 Mötet avslutas
Ordförande Per Tillman förklarar mötet avslutat.
Vid protokollet:
________________________
Lena Tillman

Justeras:
_________________________
Sture Sundvall

__________________________
Hans Wallin

