Styrelsemöte Torshälla Segelsällskap 2011-04-05
Munktellarenan, Ingrid Marie, klockan 18:30
Närvarande: Håkan, Leif, Magnus, Per, Bertil, Niklas.

1

Mötets öppnande
Ordförande hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat.

2

Godkännande av dagordning
Dagordningen utökades med en punkt om profilkläder under övrigt och
godkändes sedan.

3

Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll lästes upp och lades till handlingarna. Återkoppling
redovisas under diverse nedan.
Protokoll ska skickas till styrelsen och sektionsansvariga efter
upprättande enligt förslag.

4

Rapporter
Inga inkomna rapporter kunde meddelas. Håkan informerar om att
Anders Ö jobbar på en modell av mastkranen i skala 1:10 som
förhoppningsvis kan visas på vårmötet.

5

Ekonomi
Ekonomin är i balans. Något bättre än budget så här långt.

6

Nya och utträdande medlemmar
Anders Jansson, Marex -24, har blivit medlem i föreningen.

7

Meddelande
-Driftsorganisationen på jollebasen har möte hos Birgersson 13/4, Håkan
närvarar
-Kommunen vill ha in uppgifter till föreningsregistret. Niklas utses till
kontaktperson. Uppgifterna fylls i under mötet.
-Svenska Sjö meddelar att man lämnar 300 kr/ tecknad försäkring i
aktivitetsstöd till föreningen mellan 1 feb-31 okt. Marknadsförs på

vårmötet och eventuellt en blänkare på hemsidan, Håkan kollar med
Peter Ö.

8

Övriga frågor

Matrikeln:

Välkomstbrev:
Profilkläder:

Håkan stämmer av med Hjertmans om de är intresserade av en
liknande annons som förra året. Västerås segelservice, OKQ8,
Svenska Sjö (annons + banner) är klara. Matrikeln bör komma ut så
snart som möjligt i maj. Ronny skickar lista på sponsorer och övriga
som bidragit med goda insatser till Tomas M för att få med dessa i
Matrikeln.

Utskick till styrelsemedlemmarna som ska ge förslag till ändringar.
Per visar hemsidan från ozzcon.com och berättar om upplägget
andra föreningar har. Ett föreningskonto upprättas där
medlemmarna kan välja mellan några utvalda produkter med
klubbmärke på, tryckt eller broderat. Medlemmen väljer själv storlek
och antal etc och betalar för detta själv. En viss ”kickback” till
föreningen torde också vara möjlig att få. Så här långt har det inte
varit diskussioner om ”antal beställda varor” för att de ska vara
intresserade.
Magnus visar hemsidan svenska-handtryck.se. Upplägget är snarlikt
ozzcon men företaget verkar vilja ha ett minimum antal beställda
varor för att kunna ge ett pris och vara intresserade av ett
föreningskonto med distribuering av varorna till medlemmarna.
Styrelsen beslutade att utreda vidare och stämma av med
medlemmarna på vårmötet om det finns intresse av profilkläder.
Förslag på sortiment: Handdukar, pikétröjor (dam- och
herrskärning), vindjacka, fleecetröja eller tjockare tröja med
dragkedja.

Diverse:

Stefan Maxe bör bli ansvarig för att båten vid jollebasen kommer i
sjön. Anders L får ansvara för att ”racern” kommer i sjön.
Bertil föreslår att Slip- och seglarfonden tas bort som ett led i
förenklingen av medlemsregistret och administrationen. Förslaget
innebär att årsavgiften höjs med motsvarande belopp. För de flesta
medlemmarna innebär det ingen skillnad men för vissa blir det dock
en höjning med 50 kr av årsavgiften. Frågan tas upp på vårmötet för
beslut.
Seglarförbundet har bytt plattform ”idrott on line”. En administratör
ska utses av styrelsen. Förslag ges på personer som kan vara
intressanta som Bertils efterträdare, medlemsregisteransvarig. Bertil
stämmer av med lämplig kandidat. Vid nej kontaktar Håkan
ytterligare en av personerna i de förlag som kommit upp.

Nästa möte: Vårmötet 12/5, kl 19:00 vid jollebasen i Mälby.

Vid protokollet

Magnus Nyström

Beslut som tagits på mötet 2011-03-29:
Medlem debiteras med 2 kr/kWh för ”extra” elförbrukning på slipen.

