Styrelsemöte Torshälla Segelsällskap 2012-05-29
Munktellarenan, klockan 18:30
Närvarande: Leif, Niklas, Per, Janne, Johan, Magnus, Eva, Anders och Birgitta

1

Mötets öppnande
Ordförande hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat.

2

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

3

Val av protokolljusterare
Per Tillman valdes att justera protokollet

4

Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll lästes upp och lades till handlingarna

5

Rapporter
Ungdom
Per har fått rapport från Lotta att ungdomsverksamheten är i gång. Nytt
för i år att man har viss kioskverksamhet med försäljning av smörgåsar,
varmkorv och kaffe mm till föräldrar och barn. Det saknas bestick vid
jollebasen så är det någon som har över får man gärna bidra med det.
Wärn och Nordahl har börjat med renoveringen av optimisterna och
vagnarna. 2 snurror finns vid jollebasen som måste servas. Lotta skulle
höra med något Strängnäs företag. Janne tipsar om Marinhallen i Lista
som är billiga och bra. Det borde inte kosta mer än 1000-1500 kr för
service.
Lövskär
Per informerar om att under städdagarna var det mest folk ute på
söndagen. Det mesta på listan är nu åtgärdat. Per ser till att skyltar sätts
upp om bastuinformationen; att badkläder på gäller fram till 20:00,
vedhanteringen och frivilliga bidrag.
Slipen
Kommittén meddelar var en person på städdagen men att det var inte var
så mycket att göra så det var ok. Janne får i uppdrag att skicka lista till
Allan om vad som behöver göras angående ”flyttningen” av platser.
Kontakt har tagits med Sjöscouterna angående deras slipplatser och
erläggande av avgifter. De är villiga att göra rätt för sig och betala
avgiften.

Container och kärl är nu borta. Det finns 34 båtar kvar på land varav ca
5-6 ska sjösättas i år. På svearnas slip finns ca 75 båtar kvar på land.

Segling
Nöje
Anläggningsgruppen
Anders meddelar att det vi är inne på slutspurten för mastkranen nu.
Material finns för formning och gjutning som beräknas ske innan
semestern. Bryggdäck avses färdigställas i augusti. Structor kommer inte
att avtackas på lövskär nu i vår som det planerades för, det är framflyttat
till augusti någon gång

Övriga rapporter
Information har kommit ut angående föreningsstöd då ett nytt regelverk
tagits fram. Verksamheter för ungdomar och funktionshindrade krävs för
att få bidrag. Vår ungdomsverksamhet är begränsad och det är Svearna
som drar det största lasset och ställer upp som instruktörer varför det är
helt ok att låta dem ta det bidrag som kan bli aktuellt.

6

Ekonomi
Alla medlemsavgifter är ännu inte inbetalda. För övrigt är ekonomin i
balans.

7

Nya och utträdande medlemmar
Rune Palm invald som fullvärdig medlem
Henric Liljeström invald som fullvärdig medlem
Sten Andersson invald som fullvärdig medlem
Anders Grelsson och Jörgen Carlsson begär utträde

8

Meddelande
Inga meddelanden

9

Övriga frågor
Johan får i uppdrag att stämma av med Bertil om ”arbetsplikten” för 2011
är fakturerad samt mastkranshyran för båtklubben TOR.
De stödjande medlemmarna ska få möjlighet att bli fullvärdiga
medlemmar redan nu. Det finns de stödjande som vill bära vimpel och ha
tillgång till nyckel. Om intresse finns får de betala in en extra ersättning
om 200 kr. De har då möjlighet att köpa nyckel och vimpel av Gunnar
Wärn. Magnus och Eva får i uppdrag att utforma ett brev som skickas på
remiss till övriga i styrelsen.

Angående klubbens alla handlingar ska vi undersöka möjligheten att ha
dem i föreningsarkivet alternativt i bankfack. Diskussion vid nästa
styrelsemöte.

Vid protokollet

Justeras

Magnus Nyström

Per Tillman

Beslut taget vid styrelsemöte 2012-05-29
Stödjande medlemmar ska få erbjudande att bli medlemmar redan nu.

