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Munktellarenan, Ingrid Marie 18:30

1

Mötets öppnande
Ordförande hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat.

2

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

3

Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll lästes upp och lades till handlingarna.

4

Rapporter

Ungdom:

inget att rapportera

Lövskär:

Sponsring av bastun: Janne har via kontakter fått ett erbjudande om
sponsring av ett komplett bastuaggregat (vedeldat). Det klarar en
volym om ca 25 kbm. Motkrav är att få till en bastukväll där företaget
får visa sin produkt.
Styrelsen diskuterade förslaget och fann att det inte finns något som
hindrar att man i framtiden sätter in ett el-aggregat om man upplever
att det blir för lång uppvärmningstid eller problem med vedtillförsel
(man får då troligtvis säkra upp till 25A, kabelarean räcker dock till).
Beslut: Vi tackar ja till sponsringen och sätter även upp en
mässingsskylt där alla sponsorer till projektet ska framgå.

Segling:

Angående förfrågan från interimsstyrelsen för Södermanlands
Segelförbund. Styrelsen bedömer att det inte går att räkna med att
TSS kan bidra med folk till en fungerande styrelse. Thomas Maxe
får uppdraget att skriva ett svarsbrev med våra synpunkter.
Angående tidningen som VML planerar att ge ut. TSS är gärna med
förutsatt att det inte kostar pengar utan kan finansieras genom
försäljning av annonsplatser.

Slipen:

Enligt beslut vid förra mötet ska ett överintag om två provisoriska
platser göras varje år. Transformatorstationen ska flyttas,
möjligheten finns då att samtidigt gräva ner kablar så att

mätarskåpet kan sättas på den vita boden. Får man bort stolpen kan
ev. ytterligare en till plats skapas.

Al-gruppen:

Mastkran: Pålningen är utförd, blev något billigare än beräknat.
Gjutning vid landfästet ska ske i vår och sista pålning till hösten.
En enkät kommer att skickas ut till medlemmarna för att få uppgifter
om mastlängder mm för mastställen.

Nöje:

Ingen rapport.

6

Ekonomi
Är i balans, inget att rapportera

7

Nya och utträdande medlemmar
Inget att rapportera

8

Övriga frågor
Inget att rapportera

Vid protokollet

Magnus Nyström

