Styrelsemöte Torshälla Segelsällskap 2012-03-26
Munktellarenan, Hampus, klockan 18:30
Närvarande: Leif K, Magnus N, Niklas K, Per T, Anders Ö, Stefan M, Jan L,
Christer A, Ronny E, Johan W, Eva L, Birgitta
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Mötets öppnande
Ordförande hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat.
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Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes. Per väljs till justerare av Protokollet
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Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll lästes upp och lades till handlingarna.
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Rapporter
Ungdom
Lotta M har träffat Daniel S på Svearna för att lägga upp strategier för
årets seglarskola. Tips om seglarskolan kan kanske läggas ut i
matrikeln? Angående jollarna på jollebasen så har Clemets skrivit en
inventarielista som Lotta M ska skicka vidare till Niklas K. Niklas K har
talat med Bjällhage (se förgående protokoll). Håkan Johansson kan
eventuellt veta mer. Anders Ö tipsar om att Gunnar Wärn och Sture
Sundwall varit engagerade i jolleseglingarna när det begav sig och kan
sitta inne med en del kunskap om tillhörigheten för jollarna.
Lövskär
Ronny E meddelar att det är öppet vatten, med inslag av några mindre
isflak ute vid Lövskär, efter en tur dit ut. Pontonen på T-bryggan är helt
vriden och måste åtgärdas när säsongen drar igång.
Slipen
Segling
Stefan M meddelar att mälarbåtarna önskar hjälp med att lägga ut en
triangelbana 16/6. Alla Västeråsbåtar kommer närvara då det blir enda
tävlingsmöjligheten innan SM. Styrelsen har inga synpunkter kring detta
utan seglingskommitén får själva besluta om det finns folk som kan ställa
upp när arrangemanget sker samtidigt som Svearnas tävling.
Ambitionen från seglingskommitén är att till nästa år 2013 arrangera
TSS-öppna.
Nöje

Christer A meddelar att de har haft ett första möte i kommitén med en
träff på puben. Satsningen sker på midsommarfirande och kräftskivan.
Ett program börjar ta form för midsommar som startar kl 13:00 med
samling på förstubron med flagghissning, klädning av midsommarstång,
fisketävling, båtaktiviteter etc. 31 maj är det ett uppstartsmöte. Angående
kräftskivan kommer det eventuellt bli en mindre avgift och en inbjudan
som ska besvaras med anledning av att levande musik eventuellt
kommer att kosta en slant.
Christer A ifrågasätter om det är nöjeskommitén som ska svara för fika
på medlemsmötena. Efter lite diskussioner är man dock överens om att
medlemmarna ska erbjudas kaffe med något enkelt till, det räcker med
en kanellängd etc och att det inte kan vara för mycket arbete kring detta.
Har man ingen möjlighet att koka kaffe går det ju alltid att beställa både
kaffe och kaffebröd. Uppgiften kan ju delegeras så det behöver ju inte
vara sammankallande som personligen måste göra detta. Uppgiften
kvarstår därmed för nöjeskommitén då ingen annan finns för denna
uppgift.
Anläggningsgruppen
Anders Ö meddelar att mastkranen nästan är klar. Det kommer att kosta
något mer än budgeterat, ca 27,5 kkr. Arbetskostnaden är på drygt 48 kkr
och materialet står EME för, värde ca 22-25 kkr. Varmförzinkningen
kostar runt 10 kkr vilket ger en totalkostnad på ca 130 kkr. Styrelsen
beslutar att godkänna detta så att arbetet kan fortsätta.

Övriga rapporter
Fosforfällan ska installeras i källaren och det måste eventuellt bilas ut
något.
Hans T låter meddela att det finns 3 båtar i kön på slipen men att det
pågår ett arbete med att skapa ytterligare platser på slipen där Sture S
varit drivande. Hasse T ska bjudas in till nästa styrelsemöte eftersom det
finns förslag på omflyttning av båtar så att det skapas fler platser. Det har
också beviljats undantag mot regeln med endast 1 båt per medlem för
medlemmar som inte lyckats sälja. Det borde gå att komma till rätta med
det genom att justera priset så att det kostar mer att ha två båtar. En båt
kan inte förbli osåld hur länge som helst, det är ju en prisfråga i regel om
en båt inte blir såld.
Sjöscouterna har inte flyttat på sina båtar trots påtryckning och kommer
därför att faktureras.
Birgitta Ö meddelar att Bertil kommer att köra ut räkningar i veckan. Alla
instruktioner angående registret har inte överlämnats till Birgitta än trots
påtryckningar. Arbetsplikten för 2011 ska också ut nu. Svenska
seglarförbundet behöver besked om antalet medlemmar.
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Ekonomi
Budgetuppföljning.
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Nya och utträdande medlemmar

Hans Åkerblom väljs in som stödjande medlem.
Hans Torsek (Albin Vega) utträder ur föreningen.
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Medddelanden
-.
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Övriga frågor
Angående container vid slipen så kan en container för brännbart avfall
tas ut till slipen vid höststädningen. Allan Å ska bjudas in till nästa möte
för att ta upp frågan om container mm. Till valberedningen nästa år bör vi
försöka utse en miljöansvarig. Dennes uppgift kan bl a vara att utforma
en miljöpolicy för klubben vilket vi idag saknar.
Angående hemsidan så kan studenter vid högskolan tänkas åta sig
uppgiften att designa den. För att åta sig uppgiften måste dock en
projektbeskrivning göras. Magnus Norén är IT-kunnig och kan kanske ta
på sig uppgiften att antingen utforma en sådan projektbeskrivning eller
kanske designa en hemsida. Eva L kontaktar Magnus Norén om saken.
Om hemsidan blir av måste den även fyllas med innehåll. En
informationsansvarig kan kanske behövas som efterfrågar bilder från
sektionerna och samlar in övrigt material som borde publiceras på
hemsidan. Theres Norén kan kanske tänka sig att åta sig den uppgiften?
Eva L stämmer av intresset. Vi borde också ha en kontaktperson för de
nya medlemmarna att vända sig till. Jan L är villig att åta sig den
uppgiften vilket styrelsen därmed beslutar.
Christer A önskar en ny kaffebryggare till lövskär då den gamla är slut.
Det bör vara en bättre variant med större kapacitet vilket kostar ca 1500
kr. Styrelsen beviljar detta. Jan L stämmer av med Ronny E.
Han funderar också på presenning/segelduk över altanen på klubbhuset.
Det har funnits tidigare och bör finnas kvar på lövskär, skicket är oklart.
Stäm av med Ronny E om han vet något om saken. Han efterlyser också
en anslagstavla där fester etc kunde anslås. Det finns en sådan på
juniorstugan samt på vita boden vid slipen.
Mötet avslutas

Vid pennan

Justeras

Magnus Nyström

Per Tillman

Beslut som tagits på mötet 2012-03-26
-Budgeten för mastkranen justeras med + 27500 kr.
-Ny kaffebryggare kan köpas in till lövskär
-Jan L utses som kontaktperson för nya medlemmar

