Styrelsemöte Torshälla Segelsällskap 2011-09-27
Munktellarenan, Ingrid Marie, klockan 18:30
Närvarande: Håkan, Leif, Magnus, Per, Niklas, Johan, Bertil, Stefan M, Hasse T
Ronny E.

1

Mötets öppnande
Ordförande hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat.
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Godkännande av dagordning
Från dagordningen ströks en punkt om välkomstbrev under övrigt och
godkändes sedan.
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Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll lästes upp och lades till handlingarna. Återkoppling
redovisas under diverse nedan.
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Rapporter
Ungdom (Stefan): 5-10 TSS-ungdomar är aktiva. För pengarna som vi
fått har nya segel införskaffats, skot och tamp. Mestapiraterna har börjat
”härjat” om att TSS och SSSv använder deras jollar. Clemens har koll på
vilka som är våra, diskussioner pågår. Mestapiraterna är på väg ur SSF.
På söndag är det arbetsdag på basen (jollevård). Jollarna på lövskär ska
också ses över. Det står en container med gamla windsurfingbrädor på
jollebasen som ska bort. Förslag på att sätta in en kunggörelse i
tidningen för om möjligt finna någon/några som gör anspråk på dem.
Recerbåten gick sönder efter seglarlägret. Stefan har reklamerat arbetet
hos ”Marinteknik i Mälardalen” som hade haft båten inne på service i
våras. Fortfarande har inget hänt.
Bastun (Ronny): Sponsormiddag har hållits med ca 15 personer, bl a
Steelpool, Nya golv, EME, John Lund, Janne, Melle, Ronny och Jocke
Larsson. Lyckad tillställning! Janne och Melle har drivit på efter
semestern, det mesta är nu helt klart. Ledlamporna på bryggan klara.
Lövskär (Ronny): Bodarna är städade. 18 båtar var ute förra helgen så
det blev mycket gjort. 3 fönster vid taket är bytta med nya foder, viss
panel behöver dock bytas. Taket på juniorstugan är nu nästan klart, allt
shingel förutom nocken är fixat, nocken fixas i helgen. Vindskiveplåtarna
saknas ännu. Bävern är tillbaka på ormskär, tre träd är fällda och en stor
ask är halväten. Elstolparna inget nytt, kablar fattas. Många vill ha el,
ordningsregler efterfrågas. Melle har haft bastukväll med SSSv som tack
för lånet av pråm, väldigt uppskattat.

Slipen (Hasse T): Rälsen är nu uppbruten, fundamentet till motorkranen
också (faktura på det arbetet kommer). Rälsen kan återanvändas för ev.
pålning. Den gula kärran är nu borta. Den gamla Kostern försvinner
förhoppningsvis till våren, det finns en spekulant på den. Gamla jollar vid
servicebryggan finns kvar liksom sjöscouternas trissjollar, dessa ska tas
bort. Lars-Olov Andersson på sjöscouterna kan kontaktas. Maststället har
inte hunnits med. Dessa ska dock märkas upp även om det är försent
”Detta ställ är för master upp till x meter”. En Tetis, , har legat vid
servicebryggan hela sommaren. Ska betala 1000 kr för ”olovlig
förtöjning”. Hasse tar kontakt.

Segling (Stefan): Två onsdagsseglingar, lagkapp med SSSv (inga TSS
båtar). TSS var med på Svearnas öppna. Generellt dåligt deltagande, det
blir anmälningsplikt nästa år. Annonseras på hemsidan och länka vidare
till Svearnas hemsida angående efterlysning av besättning. Ska
samrådas med Birgersson på SSSv hur det praktiskt ska lösas.
Nöje: Ny sammankallande är Christer Albertsson, se höstmötesprotokoll
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Ekonomi
Ekonomin är i balans.
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Nya och utträdande medlemmar
Stödjande medlem: Marianne Östgen, Tomas Larsson.
Utträde: Fredrik Holmer
Angående nya medlemmar så ska posthämtaren se till att
medlemsansökan kommer ut per mail till styrelsen. Vid ok så skickas den
scannade kopian direkt till registerhållaren. Registerhållaren skickar ut
inbetalningskort. Medlemsansökan ska kompletteras med ”önskas plats
på slipen” på en ruta. Är den ikryssad ska en kopia även skickas till
Hasse T. Detta bör kunna göras om man har tillgång till ”råmaterialet”.
Magnus kontaktar Peter Ö.
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Meddelande
En arbetsplikt har upphävts p g a sjukdom.
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Övriga frågor
Välkomstbrev: Strykes.
Profilkläder: Per får uppdrag och mandat att förhandla vidare samt
bjuda in representanter från ozzcon till årsmötet.
Ansvarsfördelning mellan subliftsgrupp och slipsektionen mm:
Hasse Dahlberg kallas till nästa styrelsemöte.

Registerhållning: Bertil skickar påminnelse om arbetsplikt. Det
borde också finnas alternativa rapporteringsvägar, typ klubbmail,
framöver. Det kan också sättas upp listor på Lövskär resp. Slipen
där medlemmarna kan skriva upp sig vid arbetsdagarna.
Driftsbidrag till Mälby (Johan): Underhållet på jollebasen är
eftersatt och bidragen kommer inte att räcka på sikt. Förslagsvis
lägger varje klubb (TSS, SSSv och Mestapiraterna) 5000 kr/år från
och med nästa år. Kan även medföra att Mestapiraterna tackar för
sig eftersom de inte har kvar någon verksamhet. Styrelsen
godkänner förslaget att bevilja jollebasen 5000 kr i årligt bidrag med
början 2012.
Rapport kring anslutning mm: EEM är inte riktigt klara ännu.
Uppgifter till föreningsregistret: Ska ev kompletteras på
hemsidan.

Nästa möte: preliminärt 20/10 och 23/11

Vid protokollet

Magnus Nyström

Beslut som tagits på mötet 2011-09-27:
1.
2.

Olovlig förtöjning vid servicebryggan kostar 1000 kr.
Jollebasen beviljas 5000 kr/år i bidrag från TSS med början 2012.

