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Mötets öppnande
Ordförande Per Tillman hälsade ett cirka 30-tal medlemmar välkomna
och förklarade mötet öppnat.
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Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

3

Val av två justeringsmän tillika rösträknare
Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Anders Öbrink och Lars
Claesson
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Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll, årsmötet, lästes upp och lades till handlingarna.
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Rapporter

Ungdom:

Stefan Maxe rapporterar att det varit mellan 30-40 barn på seglarskolan
(Jollebasen) med ca 5-7 barn från TSS. Seglarlägret var uppskattat trots
det dåliga vädret med ett 50-tal barn närvarande på Bubben. Det
kommer troligtvis bli förändringar till kommande år. Barngruppen är
alldeles för stor och vissa av deltagarna saknar helt sjövana och har
heller inte sina föräldrar med, vilket sliter hårt på ledarna.

Segling:

Stefan Maxe rapporterar att onsdagsseglingarna varit ganska
välbesökta, endast två inställda seglingar i år och fler deltagande båtar i
genomsnitt. Anmälningarna på hemsidan fungerar också bra. Det var ca
12-13 båtar med på Hennings minne och ca 7-8 på Kräftracet. TSS blev
3:a på lagkappen. Seglingskommitén har också varit med och hjälpt till
på Svearnas öppna och samarbetet med Svearna fungerar riktigt bra.

Anläggning:

Anders Öbrink rapporterar att tidsplanen verkar hålla för mastkranen.
Överdelen lyfts på plats i morgon. Besiktning kommer att göras inom
kort. Anders vill passa på att tacka alla som hjälp till på ett eller annat vis
och kanske framför allt Structor i Västerås och Micke på EME för allt
nedlagt arbete för en billig peng.

Lövskär:

Ronny Eriksson rapporterar att de sista arbetena på bastun gjorts med
skoning runt grunden, målningsarbete, avlopp från duschen, fosforfällan,
avluftningen med solcellsdriven fläkt etc. Duschväggen är beställd men
ännu inte levererad. Många har tagit hand om vedarbetet, Janne och
Melle har hämtat 4-5 m3 uppsågad ved från Bubben. Det har varit en
stor vedförbrukning i och med bastun men dessvärre har det eldats en
del i grillarna också vilket inte var tänkt. Bävern har fortsatt sin
verksamhet vid lövskär. Fortsatta arbete pågår med el till T-bryggan men
en del material saknas. En roddbåt för allmänt nyttjande har skänkts till
klubben som ligger vid jollarna. Melvin har samlat ihop 4 säckar med
pantburkar.
Per Tillman uppmanar medlemmarna att vi alla säger åt de som eldar
med veden vid grillplatserna att veden är till för bastun.

Slipen:

Allan Åkerholm rapporterar att 20 båtar har varit kvar på land. Det har
varit många närvarande på arbetsdagarna så här långt. Just nu pågår
målningsarbete med långa boden. Det har röjts gräs och sly, mastställ
har flyttats och en viss omorganisation av båtplatserna har gjorts så att
10 nya platser har skapast. Listor med vad som ska göras sitter vid
subliftsgaraget. Container är beställd och toalett kommer att tas hem
inför upptagningen.

Subliften: Allan meddelar att subliften är smord och fixad. Upptagningen är
schemalagd på subliftsförarna. Medlemmarna uppmanas att koll på sin
pallning nu när vissa platser har flyttats så att upptagningen går smidigt
Nöjen:

Christer meddelar att det var ca 155 personer på midsommarfirandet vid
Lövskär och ca 117 personer på kräftskivan. Det blev inte riktigt
kostnadsteckning på kräftskivan men det var också första gången med
årets upplägg. På det hel taget var det lyckade tillställningar med väldigt
mycket folk.
Nöjeskommittén har också en tanke på en årsfest för medlemmarna om
intresse finns. Middag med levande musik som torde kosta mellan 400500 kr/pers förslagsvis någon gång i januari eller februari. Medlemmarna
tillfrågas om de är intresserade av en sådan fest och ett ca 15 tal
medlemmar visar ett direkt intresse av en årsfest. Möjligtvis kommer det
läggas ut information på hemsidan för att undersöka intresset vidare.
Christer nämner också möjligheten att prova på ice-kiting i vinter, segling
med skridskor och 3-kanting vinge. TSS-medlemmar är inbjudna att
prova på. ”Blackens Is” heter sällskapet som håller på med detta med
bas i Kvicksund. Kontakta Christer om intresse finns.
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Ekonomi
Uppföljning av budgeten görs. Leif konstaterar att just nu ligger vi ca
15 000 kr plus på medlemsavgifterna jämfört med budgeten. Det finns ca
2500 kr i handkassan. Budgeten är i balans och ser ut att hålla.
Håkan Wallin undrar om vi inte ska sätta upp skyltar på Lövskär med
uppmaning att besökare ska betala för sig. En jämförelse med hur det ser
ut i Finland där besökare till klubbholmar uppmanas att betala 10 euro.

En utvärdering får göras till årsmötet för att se hur driftskostnaderna på
Lövskär utvecklats de senaste åren med förslag på hur avgifterna ska
finansieras.
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Nya och utträdande medlemmar (sedan vårmötet)
Fullt medlemskap
Henric Liljeström
Sten Andersson
Rune Palm
Robin Johansson
Ola Sundquist
Juhani Rytkönen
Anna Holmqvist
Jan-Erik Eriksson
Fredrik Andersson

Herman Us
Mikael Westerberg

Familjemedlemmar
Gunn Andersson

Håkan Omberg
Rebecka M Holmqvist
Anneli Eriksson
Åsa Andersson
Emil Andersson
AliceAndersson

Lena Höglund
Ronja Höglund
Sara Höglund

Utträdande
Inge Björnfot
Daniel Bygdell
Bertil Holmér
Hans Qvarfordt
Anders Grelsson
Jörgen Carlsson
Junior
Enna Åkerholm
Emilie Nygren
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Stödjande
Leif Andersson
(ansökte 18/4)

Meddelanden
-
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Arbetsplikten
Tydliggöra arbetsplikten. Varje fullvärdig medlem ska göra 8 timmar per
år. Medlemmarna anmodas att komma in med rappart om vad man gjort
innan 15 oktober. Rapporten kan lämnas genom mail, vanlig post eller
lämnas i brevlådan på slipen. Detta framgår på hemsidan och i matrikeln.
Brevet från Anders Kullstam
Per läser upp brevet från Anders angående gästparkeringsplatsen på
långsidan vid vita boden. Frågeställningen gällde om inte tidigare beslut
längre var aktuellt eftersom plasten används för uppställning av båtar
mm. Medlemmarna ombads att komma med syndpunkter på detta.
Anders Öbrink tycker att det är bra med dessa parkeringsplatser och får
medhåll från andra medlemmar. Tanken var att platsen skulle nyttjas
högst tillfälligt i avvaktan på försäljning. Den aktuella båten har inte varit

sjösatt på tre år och detta måste stävjas på något vis. Då det inte finns
några övriga synpunkter tar styrelsen med sig frågan eftersom den även
handlar om problem med ”långliggare” till viss del. Tanken är att platsen
även fortsättningsvis ska vara en parkeringsplats i första hand.
Mahogny
Per tipsar om att det finns mahognyplank till försäljning om intresse finns.
Kontakta Per i så fall.
Framtiden
Det finns en del framtidsfrågor att börja titta på. Vad vill medlemmarna att
styrelsen arbetar med framöver.
Vinterkurser med möjligheter att utbilda sig i klubbens regi, tex
Kustskepparintyg? Eskaderseglingar?
Stefan tipsar om onsdagsseglingarna där man kan lära sig mycket av
varandra, både genom att gasta och att se på hur andra båtar gör.
Utbildningsansvarig kanske behöver uppvaktas så att det kanske kan tas
fram förslag på saker att förkovra sig i.
Eddie Oord
Bed & breakfast Svalbohed undrar om det finns ett intresse från
medlemmarna att som skeppare ta med gäster på dagsutflykter mot
betalning? Medlemmarna visar inget direkt intresse för den frågan då det
är att det betrakta som näringsverksamhet vilket kräver såväl
yrkesförarbevis och en registrerad båt
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Mötet avslutas
Orförande avslutar med att tacka alla medlemmar som har gjort ett
fantastiskt jobb och lägger ned en massa tid på klubben. Mötet avslutas

Vid protokollet

Magnus Nyström

Justeras:

Anders Öbrink

Lars Claesson

