Styrelsemöte Torshälla Segelsällskap 100923
Munktellarenan, klockan 18.30
Närvarande: Håkan Wallin, Leif Karlsson, Ronny Erikson, Thomas Maxe, Lotta Maxe, LarsÅke Thornell, Hans Ringkvist

1

Mötets öppnande

Ordföranden Håkan Wallin öppnade mötet.

2

Dagordning

Dagordningen godkändes.

3

Föregående protokoll

Föregående styrelsemötesprotokoll lästes upp.

4

Genomgång från kommittéerna
• Ungdom (Lotta)
Inventering av jollarna på Mälbybasen har genomförts. 4 st behöver
repareras med lite plastjobb. Roder, centerbord mm har märkts så att de hör
ihop med resp jolle. Flytelement ska köpas in. Jollarna flyttas till vita boden
när städningen där är gjord.
• Lövskär (Ronny)
Bastubygget har kommit en god bit. Taket ska färdigställas innan vintern.
Fönster och dörrar ska vara beställda. Städningshelg 25-26/9.
• Slipen (Allans rapport lästes upp)
Vi har slutfört våra arbetspliktsmåndagar.
Det har varit mycket folk som har jobbat det känns roligt. Dom stora sakerna
som vi har gjort är rälsen för trallan är upptagen samt snart bortkörd av Stena
Metall ,börjat med tak på en av mastställningarna, lagt om och flyttat
pallning och båtar på E-raden.
Slipen är redo för upptagningar!!!!!!!
• Anläggningsgruppen (Bosse Liljestrands rapport lästes upp)
Bygglovet är klart. Pålning kommer att påbörjas under hösten i samband med
att pålningsmaskinen är i krokarna för att minimera etableringskostnader.
• Nöje
Inget att rapportera.
•

Segling

Tas upp under övriga frågor.

5

Ekonomi
Resultat tom augusti, 9 kkr över budget.

6

Nya och utträdande medlemmar
Inga nya eller utträdande medlemmar.

7

Meddelanden
Inga meddelanden.

8

Övriga frågor
Hur kan introduktionen till klubben för nya medlemmar förbättras?
Förslag: Utifrån vilken sektion som den nya medlemmen visat intresse för i sin
medlemsansökan, ringer någon från styrelsen upp personen. Denne välkomnas
till klubben och bjuds in till nästa styrelsemöte. Vem som ringer upp bestäms på
styrelsemötet då ansökan kommit in.
TSS ansvarar för VML under 2011.
Thomas Maxe skickar kallelse till de olika klubbarna. Thomas har också mandat
att neka till ekonomiskt bidrag eller bidra med max 3000 kr.
Kallelse till Sörmlands Seglarförbund 17/11 i Södertälje
Nicklas Kvartsén tillfrågas om att representera TSS i kappsegling med C55:or
helgen den 9-10 /10. Dessa deltar då på Sörmlands Seglarförbunds möte den
17/11.

Kommande möten: 28/10 kl.18.30 vid Munktellarenan.

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.
Beslut som tagits på mötet 2010-06-15
De nya slipreglerna klubbades.

