Styrelsemöte Torshälla Segelsällskap 090922
Mälby klockan 18.30

Närvarande: Håkan Wallin, Leif Karlsson, Peter Öbrink, Johan Thureson, Leif Klemets, Eva
Strand, Allan Åkerholm, Gunnel Ristander, Bertil Holmér, Ronny Erikson.

1

Mötets öppnande

Ordföranden Håkan Wallin öppnade mötet.

2

Dagordning

Dagordningen godkändes.

3

Föregående protokoll

Föregående styrelsemötesprotokoll lästes upp.

4

Rapporter

Slipen:

Mycket folk har jobbat på slipen under de planlagda arbetsdagarna. E-raden har
grusats, vattnet blivit påkopplat och jobb med elstolpar pågår. Timmerstolpar ska
flyttas och de nya mastställen ska placeras. Donald vill inte att han ska stå som
vattenansvarig i matrikeln.

Lövskär:

Fönster på klubbhuset är bytta. Plåtarbete kvarstår. Tre små fönster högt upp
återstår att byta. Vindskivor mot altanen är bytta. Bänk till köket är hämtad från
IKEA. Kommande helg är det städdagar. Bland annat ska träd tas ner för att
bereda plats för bastu.

Segling:

Klubbmästerskap och Kommunmästerskap blev inställda på grund av för få
anmälda.

Nöje:

Inget att rapportera.

Ungdom:

Svearnas ordförande Per Barius besökte mötet och återgav Svearnas syn på
Mälbybasen. Han menade att Mälbybasen är en separat förening med sina egna
statuter och att från början ingick Svearna, TSS, Mestapiraterna och Aros Fleet.
Föreningen lever inte upp till sina statuter och har inte skötts på ett bra sätt den
senaste tiden. Det är tveksamt om Mestapiraterna och Aros Fleet överhuvudtaget
har någon verksamhet nuförtiden. Föreningen får driftbidrag på 25.000kr per år
från kommunen. Då det behövs mycket jobb för att få basen i någorlunda skick
ser gärna Svearna att TSS hjälper till. Hur gärna vill TSS engagera sig? // Håkan
Johansson har 2st optimister hemma hos sig, 3st finns i subliftgaraget och 1st på
Lövskär.

Anläggningsgruppen: Möte har hållits där man diskuterat ny mastkran och att trallan/rälsen bör tas bort
snarast. Man diskuterade även möjligheten att anlägga en besöksparkering vid
vita boden. Man vill ha styrelsen tillåtelse att börja titta på ny
mastkranskonstruktion vilket styrelsen beslutade att bevilja.

5

Ekonomi
Ekonomin är något bättre än budgeterad.

6

Nya och utträdande medlemmar
4st nya medlemmar. Vid skrivandet av detta protokoll saknades dock uppgift om
vilka så det måste noteras på nästa styrelsemötesprotokoll.
Inga utträdande medlemmar.

7

Meddelanden
Inga meddelanden.

8

Övriga frågor
Håkan Walin är inbjuden till TMK:s 90-års jubileum.
Kösituationer (slipplatser, sommarplatser, bodar mm) bör i möjligaste mån
presenteras på hemsidan. Styrelsen beslutade att man ska vara fullvärdig medlem
för att stå på kölista till slipplats.

Kommande möten:
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/trimmer ska köpas till slipen
Beslut som tagit på mötet 2009-09-22
För att stå på kölista till slipplats ska man vara fullvärdig medlem.

