Styrelsemöte Torshälla Segelsällskap 2011-11-03
Munktellarenan, Ingrid Marie, klockan 18:30
Närvarande: Håkan, Leif, Per, Johan, Birgitta Ö, Anders Ö, Christer A.

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
Ingen rapport.

Lövskär
Anders rapporterar att han och tre man till varit ute och satt upp
hängrännor, oljat väggar invändigt samt skurat lavar i bastun. De har
även städat och sett till att allt är i sin ordning inför nästa år.

Slipen
Anders rapporterar att projekt mastkran löper vidare. Anders K har haft
kontakt med ett konstruktionsföretag i Västerås, vilka lovat ställa upp
konstruktion, beräkningar mm. Eventuellt kommer gjutning att ske under
vintern. Fråga ställdes angående servicebryggans bristfälliga skick.
Anders bekräftar att ombyggnad är planerad i samband med att
mastkranen färdigställes.

Segling
Ingen rapport.

Nöje
Christer rapporterar att han haft kontakt med flera medlemmar som kan
tänka sig att delta i nöjeskommittéen. Kent Graff har anmält intresse att
hjälpa till med förplägnad i samband med festligheter.

5

Ekonomi
Ekonomin är i balans. Styrelen diskuterade justering av avgifter.
Propostition i frågan kommer att inlämnas till årsmötet. Tyvärr har
rapporteringen av arbetsplikt inte fungerat tillfredsställande. Diskussion
fördes hur detta ska kunna förbättras, varför Birgitta fick i uppdrag att
fråga Peter om det möjligtvis skulle kunna ske via hemsidan.

6

Nya och utträdande medlemmar
Fullt medlemsskap
Lennart Alola
Thomas Bierfeldt

Familjemedlemmar
Malai Bierfeldt

Styrelsen hälsar de nya medlemmarna välkomna i föreningen.

7

Meddelande
Inga meddelanden.

8

Övriga frågor
Profilkläder:
Per rapporterar att diskussionerna med Azzcon går vidare. De har lovat
att komma med förslag på en pdf-fil med det överenskomna sortimentet.
Fil kommer att mailas till styrelsen snarast.
Stödjande medlemsskap:
Diskussion fördes om stödjande medlemsskap skall finnas kvar. Inget
beslut i frågan.
Välkomstbrev:
Revidering av befintligt brev diskuterades. Styrelsen får i uppdrag att
fundera på ny formulering.
Sammankallande nöjeskommittéen:
Styrelsen fick i uppdrag av årsmötet att tillsätta en sammankallande för
nöjeskommittéen. Till denna post valdes Christer Albertsson som
adjungerad.

Nästa möte: 30 november, Munktellarenan kl. 18.30

Vid protokollet

Per Tillman

