Styrelsemöte Torshälla Segelsällskap 2012-11-01
Munktellarenan, klockan 18:30
Närvarande: Per, Allan, Leif, Magnus, Johan

1

Mötets öppnande
Ordförande hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat.

2

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

3

Val av protokolljusterare
Per väljs till justerare av Protokollet

4

Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll lästes upp och lades till handlingarna.

5

Rapporter
Ungdom
Ingen rapport
Lövskär
Per meddelar att elen är avstängd, golvet i klubbhuset lackat. Bävern har
fällt ytterligare ett träd på ormskär och ringbarkat ett. Lövskär är nu nattat
för säsongen.
Slipen
Allan meddelar att lapparna är uppsatta på jollarna, toan är borttagen,
vattnet avstängt. Sören Ristander ska svetsa mastvagnen under vintern
med en svets som Allan har ordnat fram. Eskilstuna metallåtervinning
köper in järnskrotet på slipen. Allan ska ta upp frågan om tydliggörande
av elanvändningen på slipen i slipkommittén, då det fortfarande är
problem med att medlemmar lämnar omärkta elkablar i uttagen och inte
meddelar ansvarig på slipen om syftet.
Segling
Angående kräftracet föreslår styrelsen att 17:e augusti gäller som datum
för 2013.
.

Nöje
Ingen rapport. Per kollar upp restaurang Rinman angående öppettider för
kommande styrelse- och sektionsmiddag.
Anläggningsgruppen
Per meddelar att besiktningen är gjord och mastkranen klar att användas.
Övriga rapporter
Johnny Ström har anhållit om att få slippa arbetsplikten p g a sjukdom.
Styrelsen bifaller anhållan.

6

Ekonomi
Budget i balans. Leif får i uppdrag att följa upp elförbrukningen på slipen
och lövskären de senast 5 åren för att se om förbrukningen tenderar att
stiga.

7

8

Nya och utträdande medlemmar
Nya medlemmar
Henrik Lundh

Familjemedlem
Jaana Koskimäki,
Maximilian Mattanen

Leif Thyr

Birgitta Thyr

Meddelanden
Årsmöte Södermanlands Seglarförbund, Stefan Maxe tillfrågas om han
vill närvara

9

Övriga frågor
Utbildning:
Göran Svensson har kontaktats angående utbildningsinsatser i klubbens
regi. Han har inte uppfattat sitt uppdrag som att han ska driva
utbildningsfrågorna i klubben. Frågan bör tas upp på kommande möten
om hur medlemmarna vill ha det framöver och om funktionen ska finnas
kvar i nuvarande tappning eller inte. Förslagsvis kanske Hasse Dahlberg
kunde hålla någon kappseglingskurs framöver.
Föreningsträff:
Ledarskapsutbildning på Bosön, Lidingö 16-18/11. för ledare, ansvariga
för seglarskola, utbildningar etc. Stefan och Lotta Maxe tillfrågas om de
vill/kan närvara.

Mötet avslutas

Vid pennan

Justeras

Magnus Nyström

Per Tillman

Beslut som tagits på mötet 2012-11-01
-Kräftracet blir 17:e augusti 2013
-Johnny Ström befrias från arbetsplikten 2012 p g a sjukdom.

