Styrelsemöte Torshälla Segelsällskap 2012-08-14
Jollebasen, klockan 18:30
Närvarande: Leif K, Magnus N, Niklas K, Per T, Anders Ö, Birgitta Ö, Jan L,
Ronny E, Eva L, Lotta M, Christer
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Mötets öppnande
Ordförande hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat.
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Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
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Val av protokolljusterare
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 rapporterar från seglarlägret. Ungdomarna var väldigt nöjda trots
vädret. Ett stort tack riktas också till Svearna som arrangörer. En fråga
som kommer upp är om inte barn och ungdomar ska bjudas in till
höstmötet så att vi får reda på vad de tycker är viktigt för deras trivsel på
lövskär mm. Tveksamt om detta hinner ordnas till mötet. Ronny och
Lotta får diskutera frågan vidare om upplägget med att få in synpunkter
från barnen.
Lövskär
Ronny E meddelar att fosforfällan är installerad. Melle har justerat fallet
genom att bila ur lite. Avloppet från bastun är också inkopplat till tanken.
Nytt fönster till bastun är på gång, går på garantin. En sotningsbesiktning
är gjord och bastun måste kompletteras med takstege, stegskydd etc,
kostnad ca 4500 kr. 3 stycken 3 meters stegar bör köpas in till Lövskär,
en till varje brygga, så att folk kan tas sig upp vid olyckshändelser.
Styrelsen ger sitt godkännande till inköpen.
Det rapporteras också om att det förekommit eldning på grillplatsen med
ved som är avsedd till bastun. Trots tillsägelser har medlemmen i fråga

ändå fortsatt elda. Vad ska vi göra åt saken? Nya tydligare skyltar? Vi får
uppmana medlemmarna på höstmötet att ”påminna” folk som missköter
sig eller att de får kontakta folk i lövskärskommitén så att de kan agera.
Per ska i det aktuella fallet kontakta personen i fråga och förklara för
honom vad som gäller.
Slipen
Hasse T har rapporterat till Per om att det står 22 st båtar på land.
Genom lite omflyttning har 10 extra platser kunnat ordnas. Det kommer
troligen att bli fullt på slipen till hösten trots detta. Målningsarbete av
bodarna är på gång. Lars Johansson uppmanar medlemmarna att hjälpa
till.
Segling
Eva L meddelar att det återstår 2 st onsdagsseglingar. Endast 1 båt
anmälde sig förra veckan. Kräftracet startar kl 14:00 och anmälan sker
senast kl 12:00. Det vore också trevligt om ett vandringspris kunde tas
fram till Kräftracet. Styrelsen ger kommitén i uppdrag att ta fram ett pris
som kan vara lämpligt. Stefan ska kontakta Peter och lägga ut
informationen på hemsidan. TSS och Svearna ska tillsammans ordna
lagkappen. Anders ska stämma av med Birgersson om antalet
funktionärer.
.
Nöje
Christer meddelar att angående kräftskivan som kommer det kosta 100
kr/båt som tidigare aviserats. Det blir bordsplacering på samma sätt som
vid midsommar. Frågan om vi vill ha en årsfest i samband med årsmötet
tas upp. Självfinansierat i så fall, medlemmarna får själva betala för detta.
Frågan kommer upp om det inte ska vara en annan dag? Tidigare har det
blivit lite stökigt på årsmötet om folk har ”värmt upp” hemma. En bra idé
med fest dock som nöjeskommitén får i uppdrag att gå vidare med för att
utröna om intresset bland medlemmarna finns. Kan det räknas in i
arbetsplikten att hjälpa till med att anordna fest? Styrelsen tycker att det
är ok.
Anläggningsgruppen
Anders Ö meddelar att mastkranen är på galvning just nu. 27:e aug
kommer grusning ske och den 28:e aug kommer virket till bryggdäcket.
Sedan kommer spikning av däcket ske samt montering av mastkranen.
Budgeten ser ut att hålla med alla kända utgifter inräknade. Presenning
runt bryggan kostar ca 3700 kr med TSS-loggan tryckt.

Övriga rapporter
Leif kollar av om avgifterna för användningen av mastkranen 2011 är
betald av BK Tor. Birgitta fakturerar för 2012 och går igenom om
arbetsplikten fakturerats. Per kollar vilka företag som ska faktureras.
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Ekonomi
Budget i balans.
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Nya och utträdande medlemmar
Nya medlemmar
Anna Holmqvist
Juhani Rytkönen
Emelie Nygren (junior)
Jan-Erik Eriksson

Familjemedlem
Håkan Omberg
Rebecka Holmqvist

Anneli Eriksson

Utträdande
Inge Björnfot
Bertil Holmér
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Medddelanden
Sjöräddningen vill komma och hälsa på. De är välkomna när det passar
för dem
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Övriga frågor
Leif meddelar att räkningen för veteranlunchen är ca 2400 kr i år. Frågan
om veteranlunchen verkligen ska finansieras av klubben tas upp.
Styrelsen är överens om att den spelat ut sin roll eftersom inbjudan nu
går ut till samliga som fyllt 65 år. Det känns konstigt att denna fest för
endast ett fåtal medlemmar ska bekostas av samtliga. Det skulle i så fall
vara möjligt att ordna en fest för vissa andra utvalda kategorier vilket inte
känns rätt. Styrelsen beslutar att från och med nästa år får de själva
samla in medel för veteranlunchen.
Angående fler än 1 båt på slipen bör slipkommitén få ta beslut i detta fall.
Enligt stadgarna är det 1 år som gäller för fler än en båt. Vid nästa
styrelsemöte bör vi diskutera reglerna kring dispenser (i mån av plats)
inför framtiden. Brandskydd på slipen får tas upp vid nästa möte.
Angående jollarna på slipen får Allan sätta upp lappar
Mötet avslutas

Vid pennan

Justeras

Magnus Nyström

Per Tillman

Beslut som tagits på mötet 2012-08-14
-Inköp av stege, stegskydd mm till bastun samt räddningsstegar till bryggorna
-Klubben bekostar inte veteranlunchen fr o m nästa år

