Styrelsemöte Torshälla Segelsällskap 090401
Munktellarenan klockan 18.30

Närvarande: Tomas Maxe, Allan Åkerholm, Ronny Erikson, Håkan Wallin, Leif Eriksson,
Peter Öbrink, Eva Strand, Bertil Holmér, Johan Thureson,

1

Mötets öppnande

Ordföranden Håkan Wallin öppnade mötet.

2

Dagordning

Dagordningen godkändes.

3

Föregående protokoll

Föregående styrelsemötesprotokoll lästes upp.

4

Rapporter

Slipen:

Allan och Johan har var för sig kontrollerat elförbrukningen på slipen. Allan har
upptäckt att en medlem använt sig av en frostvakt. El-regler för slipen ska
framarbetas till nästa styrelsemöte. De som denna höst/vinter/vår använt sig av
till exempel frostvakt eller kupévärmare kommer inte att debiteras för detta.
Även allmänna ordningsregler för slipen ska uppdateras. Sören Ristander ska
svetsa nya mastställ. Han behöver en del hjälp med detta.

Lövskär:

Den 17/3 träffades Ronny, Melvin och anläggningsgruppen. Då diskuterades
klubbhusets kök och bastu. Anders Kullstam har ritat en bastu för 10 personer.
Bygglov för bastu ska sökas.

Segling:

Utbildning i kappseglingsregler har genomförts under 4 onsdagar i mars. I snitt
har cirka 20-25 personer har deltagit. Nybörjarkappseglingar planeras för några
lördagar i sommar. Tomas letar ny (bättre begagnad) motor på cirka 40-50 Hk.

Nöje:

Ingen rapport.

Ungdom:

Ingen rapport.

5

Ekonomi
Budgetrapport förevisades. Medlemsavgifter är ännu inte inkomna.

6

Nya och utträdande medlemmar:
Nya medlemmar: Lars Edberg (stödjande) och Bo Johnson (stödjande)

7

Meddelanden
Tackbrev från Sjöräddningssällskapet för gåva i samband med Claes Tillmans
bortgång. Brev från Folksam som upplyser om vem som är vår kontaktperson.
Föreningsregistret önskar uppgifter om vilka som sitter i TSS styrelse. Peter
skickar in. De vill också att Magnus Andersson, enligt Personuppgiftslagen,
godkänner att hans personuppgifter läggs ut på Internet. Peter överlämnar
blankett till Magnus. Utskick från Sörmlandsidrotten.

8

Övriga frågor
Har Lundh Sails betalat för annonsen på hemsidan? Peter undersöker.
Vägföreningen kommer att utföra arbeten på vägen till slipen. Information finns
på hemsidan.

Kommande möten:
Styrelsemöte 22/4, Munktellarenan
Vårmöte 14/5, Mälby
Vid protokollet

Peter Öbrink

