Styrelsemöte Torshälla Segelsällskap 100511
Hos fam. Maxe, Ängsholmen, klockan 18.30
Närvarande: Håkan Wallin, Leif Karlsson, Ronny Erikson, Allan Åkerholm, Johan Thureson,
Magnus Nyström, Lotta Maxe, Hans Ringkvist, Stefan Maxe (del av tid)

1

Mötets öppnande

Ordföranden Håkan Wallin öppnade mötet.

2

Dagordning

Dagordningen godkändes.

3

Föregående protokoll

Föregående styrelsemötesprotokoll lästes upp.

4

Genomgång från kommittéerna
• Lövskär (Ronny)
Städning utförs den 15-16 maj. Sponsormiddag den 25/5. Grävning och
förberedande arbete för bastun påbörjas snart. Det finns mycket ved att klyva
och därför äskades ca 2000 kr till en vedklyv. I och med den vedeldade
bastun kommer behovet av en klyv att öka. Offert på 3 st elstolpar har
kommit och är på ca 14500 kr + moms.
• Ungdom (Lotta)
Seglarskolan på Mälbybasen har lockat uppemot 40 barn varav 5 från TSS.
Reparationer av optimistjollar pågår. Sjöscouterna hade en liknande skola
även den på måndagar men har nu bytt dag till tisdagar.
• Slipen (Allan)
Vattenledningar av tvivelaktig kvalitet ska byttas ut under våren. I övrigt är
det inga större aktiviteter planerade under våren. Radiostyrning till subliften
installerad och fungerar bra. Återstår att montera kraftgivarna till
hydraulkolvarna som görs efter sjösättningsperioden. Vinschen till gamla
sjösättningsrampen försöker vi sälja.
• Segling (Stefan)
Onsdags seglingar tillsammans med Svearna är planerade till följande datum:
12/5, 19/5, 26/5, 2/6, 9/6, 16/6 och 23/6. Höstens seglingar bokas vid ett
senare tillfälle. Hennings minne och Gretas pokal får deltagarna själva ta
hand om framöver pga det låga intresset. TSS öppna utgår.
• Nöje
Representant från nöjeskommittén saknades.

5

Ekonomi
De allra flesta har betalt årets avgift. Det saknas ca 10000 kr och påminnelser har
skickats ut. De som inte betalt före sjösättning läggs inte i.

6

Nya och utträdande medlemmar
Nya: Christofer Ekströmer, stödjande medlem.
Utträdande: Inga.

7

Meddelanden
Inga.

8

Övriga frågor

Slipregler: Förslag till ändringar fastställdes.
Inför vårmötet: Mastkransbygget: äska pengar för initiala kostnader så som att riva räls, ta
bort vagnen mm.

Kommande möten: 20 maj, kl.19.00, Vårmöte, Mälbybasen

Vid protokollet

Hans Ringkvist

Beslut taget vid styrelsemöte 2010-03-24
Mandat att förhandla pris och upphandla radiostyrning och bandspänning för subliften.

Beslut som tagits på mötet 2010-05-11
Kostnader för sponsormiddag godkändes till ca 200 kr /kuvert. Snickar-Janne ersätts för bränsle kostnader i samband med sponsormiddagen
då han själv är bjuden som sponsor. Pga att kostnaderna för elstoplpar verkar bli betydligt högre än budgeterat väntar vi med att investera i en
vedklyv.

