Styrelsemöte Torshälla Segelsällskap 091216
Munktell klockan 18.30
Närvarande: Håkan Wallin, Leif Karlsson, Leif Klemets, Peter Öbrink, Ronny Erikson, Allan
Åkerholm, Johan Thureson, Tomas Maxe, Eva Strand

1

Mötets öppnande

Ordföranden Håkan Wallin öppnade mötet.

2

Dagordning

Dagordningen godkändes.

3

Föregående protokoll

Föregående styrelsemötesprotokoll lästes upp.

4

Rapporter

Slipen:

Cirka 5-6 platser står tomma. Sektionen kontrollerar regelbundet elförbrukningen
på slipen och poängterar att om enskild båtägare vill förbruka oförsvarligt
mycket el så ska han meddela slipsektionen detta och sedan betala den faktiska
kostnaden. Mer om vad som är tillåten förbrukning och inte kommer i de nya
ordningsreglerna för slipen.

Lövskär:

Elstolpar till bryggorna är ännu inte beställda. Håkan Wallin försöker få tag i
Niklas Kvartsén för att få veta vad som händer. Även Johan Thuresson ska
försöka ta fram ett pris på elstolpar.

Segling:

Tomas Maxe berättar att Södermanlands Seglarförbund har haft årsmöte och en
ny styrelse är vald. Det finns planer på att slå ihop Södermanlands,
Östergötlands, Västmanlands, Upplands och Dalarnas seglarförbund till ett enda
stort regionförbund.

Nöje:

Ingen representant närvarande.

Ungdom:

Leif Klemets menar att det ännu inte är grävt för vatten och avlopp på
Mälbybasen.

Anläggningsgruppen: Mätningar på slipen för den nya mastkranen har genomförts. Anders Kullstam
har pratat med firmor som kan tillverka mastkranen. En firma har lämnat en
offert på ca 100.000kr.

5

Ekonomi
Det ser fortfarande ut som att klubben kommer att gå med cirka 20.000kr i vinst i
år vilket är klart bättre än vad som budgeterades vid årets början.
Budgetmöte inför år 2010 kommer att hållas den 11/1.

6

Nya och utträdande medlemmar
Inga uppgifter då Bertil Holmér inte är närvarande.

7

Meddelanden
Eva Strand meddelade att Svenska Båtunionen kommer att genomföra ett projekt
för att få fler kvinnor på sjön. Nu söker man handledare för detta projekt som
startar i vår. Handledarna bör ha kunskap om motorer, vårrustning, plastning, el,
gasol, med mera. Allan Åkerholm anmälde sitt intresse och styrelsen föreslog att
Gunnel Ristander kan vara en lämplig handledare.

8

Övriga frågor

Lägesrapport bastu: Länsstyrelsen kommer att behandla vår överklagan först efter nyår.
Inför årsmötet: Styrelsen planerar att presentera de nya ordningsreglerna för slipen och
Lövskär på årsmötet. Tomas Maxe ska undersöka möjligheterna att bjuda in
en föreläsare. För att hinna med en eventuelle föreläsning kommer
uppläsningarna av sektionernas årsberättelser att strykas. Kallelsen till
årsmötet måste ut senast tre veckor i förväg enligt stadgarna.

Kommande möten:
11 januari 17.30 budgetmöte, Siemens
19 januari 18.30 styrelsemöte, Anticimex, Fraktgatan 9
10 februari 19.00 årsmöte, Munktellarenan

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 tagits på mötet 2009-09-22
För att stå på kölista till slipplats ska man vara fullvärdig medlem.
Beslut som tagits på mötet 2009-10-21
Tills vidare ska inte slipplatser tilldelas motorbåtar. De motorbåtar som redan har slipplats behåller dessa. Motorbåtsägare som är fullvärdiga
medlemmar och står på kölista behåller sin plats för att så småningom tilldelas slipplats.

