Styrelsemöte Torshälla Segelsällskap 101028
Munktellarenan, klockan 18.30
Närvarande: Håkan Wallin, Leif Karlsson, Ronny Erikson, Bertil Holmér, Johan Thuresson,
Magnus Nyström, Hans Ringkvist

1

Mötets öppnande

Ordföranden Håkan Wallin öppnade mötet.

2

Dagordning

Dagordningen godkändes.

3

Föregående protokoll

Ajournerades.

4

Genomgång från kommittéerna
• Ungdom (Håkan)
Ny styrelse på jollebasen i Mälby har utsetts med medlemmar från TSS,
Svearna och Mestapiraterna.
• Lövskär (Ronny)
Bastubygget är klar förutom dörrar, golv invändigt, mellanvägg, vvs,
skorsten, bastuaggregat och dusch. En fråga som diskuterades var om
aggregatet ska vara el eller ved. Anders Öbrink visade bilder på det fina
bygget.
• Slipen
Det finns kö för att få upp båtar på slipen. Hur kan vi få upp fler båtar? Ett
överintag tillåts med 2 provisoriska platser och slipkommittén styr över
dessa. Förfallodagen för inbetalningen skall nästa år läggas i god tid före
upptagning för att få reda på vilka båtar som kommer att ligga på slipen.
Anläggningsgruppen mäter upp slipen för att ytterligare maximera
beläggningen.
• Anläggningsgruppen (Anders Öbrink)
Ritning på mastkranen visades. Pålning utförs ve. 46.
• Nöje
Inget att rapportera.
•

Segling

VML-möte har hållits där Thomas Maxe medverkade. Mötet önskade ett
bidrag på 8000 kr / förening för att kunna trycka upp en tidning om VML.
Styrelsen ansåg att detta var dåligt investerade pengar och nekade bidraget.

5

Ekonomi
Intäkterna är över budget, men kostnaderna har ökat i högre grad vilket medför ett
större negativt resultat än den budget som las vid årets början. Kassabehållningen
bedöms trots detta vara tillräckligt.

6

Nya och utträdande medlemmar
Lovise Larsson
Mikael Eriksson

7

Meddelanden
Inga meddelanden.

8

Övriga frågor
Till nästa möte uppmanades vi komma med förslag om vad som ska informeras
till nya medlemmar.

Kommande möten: 30/11 och 12/1 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.

