Styrelsemöte Torshälla Segelsällskap 090825
Mälby klockan 18.30

Närvarande: Tomas Maxe, Håkan Wallin, Leif Eriksson, Peter Öbrink, Johan Thureson, Leif
Klemets, Melvin Kronlund, Eva Strand, Anders Kullstam
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Mötets öppnande

Ordföranden Håkan Wallin öppnade mötet.
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Dagordning

Dagordningen godkändes.
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Föregående protokoll

Föregående styrelsemötesprotokoll lästes upp.
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Rapporter

Slipen:

Ett antal måndagar kommer det att jobbas på slipen. Toa kommer att finnas på
plats. E-raden ska grävas för vatten och el. Några nya elstolpar behöver köpas.
Platser mot ån ska fyllas upp med grus och ev. duk. En röjsåg kommer att
inköpas. Två båtar har legat vid servicebryggan stor del av sommaren. Ska vi
debitera avgift? Bygge av mastställ uppskjutet ett par veckor. Ordningsregler för
slipen ska ses över.

Lövskär:

Allt har gått mycket bra med köksrenoveringen. Köksbänk ska hämtas från
IKEA i Uppsala. Stor del av köket har sponsrats. Tor-kök vill sätta upp skylt i
köket vilket styrelsen bedömer som ok. Vi kan också försöka komma ihåg att
tacka Tor-kök i nästa års matrikel. Styrelsen tycker också att klubben kan bjuda
alla som hjälpt till på grillfest eller liknande. Fönster ska köras ut till Lövskär.
Toan har fungerat hela sommaren. Birgitta Eklund har förtjänstfullt tittat till
toaletterna.

Segling:

7st onsdagsseglingar har genomförts. 2st har ställts in pga hård respektive ingen
vind. Sista onsdagsseglingen arrangeras imorgon. 2 stycken Blackout har
genomförts. TSS öppna genomfördes i mycket svaga vindar. 15 september
arrangeras kommunmästerskap och klubbmästerskap. Mycket sorgligt så fick
TSS inte ihop ett lag till årets VML lagkapp. Det är antagligen första gången
sedan starten 1938 som TSS inte deltar.

Nöje:

Ingen representant närvarande. En välbesökt, uppskattningsvis 70 personer, och
trevlig kräftskiva genomfördes 15:e augusti. En eloge till arrangörerna.

Ungdom:

Eddie Klemets belade en 22:a plats i nordiska mästerskapen för optimister. På
SM i Vänersborg kom Eddie 12:a. Eddie har nu bytt till E-jolle. JKV kommer att
skicka en faktura på 3000kr för 6 jollar som TSS övertagit. Mälbybasen är som
vanligt i mycket dåligt skick. Bland annat läcker taket. Håkan Johansson har
renoverat optimister. Hur många är nu ok? Var finns de nu?
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Ekonomi
Ekonomin är bättre än budgeterad. Köksrenoveringen mindre kostsam än väntat
– stor del är sponsrad. Räntekostnader är för tillfället låga.
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Bastu
TSS har tagit tillbaka ansökan om tillstånd för avloppsanläggning för att komma
in med ny ansökan senare i höst. Ett möte ska hållas nästa vecka där bland andra
Håkan Wallin, Anders Kullstam, Ronny Erikson och Johan Thureson deltar.
Förberedande arbeten ska göras inför bastubygget. Det rör sig om att spränga
sten, grävarbeten och trädfällning.
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Nya och utträdande medlemmar
Nya:
Thomas Müller (fullvärdig), Maxi Magic
Monika Unkuri Müller (familje)
Maja Unkuri (familje)
Anton Unkuri Müller (familje)
Rutger Hannfors (fullvärdig), Nino 260 (m)
Mats Larsson (fullvärdig), Saga 27 (m)
Åsa Skogsberg (familje)
Anders Lindberg (fullvärdig), Albin 25 (m)
Eva Lindberg (familje)
Adam Lindberg (familje)
Ellen Lindberg (familje)
Monica Karlsson (stödjande)
Ida Karlsson (stödjande)
Kent Nyström (stödjande)
Marita Nyström (familje)
Kalle Nyström (familje)
Henrik Björksved (stödjande)
Stefan Blomqvist (fullvärdig), Comfort 32
Christine Sundin (familje)
Utträdande:
Joakim Granfors
Håkan Thessén
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Meddelanden
Riksidrottsförbundet meddelar att TSS ansökan om bidrag för bastu är godkänd.
”Uppmärksammas bör emellertid att godkännande inte innebär något
ställningstagande i fråga om bidrag skall utgå eller ej.” Besked väntas senast 30
november.
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Övriga frågor
Kvotering/prioritering vinterplatser:
Segelbåtar prioriteras före motorbåtar.
Sommarplatser:
Avgifter ses över tills årsmötet. Priser harmonisera med kommunens avgifter. Ska det
vara olika priser på platserna med avseende tex på tillgång till vatten och el?

Kommande möten:
10 september 19.00 Höstmöte, Mälby
22 september Styrelsemöte, Mälby
21 oktober Styrelsemöte, Munktell
18 november Styrelsemöte Munktell

Vid protokollet

Peter Öbrink

Beslut som tagits på mötet 2009-03-03
Föreningens bank- och postgiro samt löpande ekonomiska transaktioner tecknas av kassör Leif Karlsson och ordförande Håkan Wallin var
för sig.
För att ta upp/sjösätta båt på slipen ska man vara antingen fullvärdig medlem i TSS eller medlem i TMK och stödjande medlem i TSS.
Beslut som tagits på mötet 2009-04-01
El-regler för slipen ska framarbetas.
Ordningsregler för slipen ska uppdateras.
Beslut som tagits på mötet 2009-04-22
Styrelsemötesprotokoll ska läggas ut på hemsidan.
Beslut som tagits på mötet 2009-08-25
Röjsåg ska köpas till slipen

