Styrelsemöte Torshälla Segelsällskap 2012-12-10
Munktellarenan, klockan 18:30
Närvarande: Per, Eva, Janne, 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
Per meddelar att TSS deltar i projektet ”Framtidens Torshälla, målbild
2017” TSS avser delta i ett speciellt ”båtråd” som bevakar våra intressen
med fokus på båtlivet. Det verkar dock inte finnas några medel att göra
någon större investering i hamnområdet.
Angående elförbrukningen på Lövskär och Slipen har Leif gjort en
uppföljning av elräkningarna från 2007-2012.
På lövskär har kostnaderna ökat från 5500 kr -07 till 9000 kr -12.
Kostnadsökningen beror säkert till stor del på bryggelen och
varmvattenberedaren.
På slipen har kostnaderna minskat från ca 18700 kr -07 till 9300 kr -12.
Anledningen till minskningen är troligen Börje Nordahls förtjänst som drar
ur omärkta, oanmälda elkablar.

6

Ekonomi
Budget i balans. .

7

Nya och utträdande medlemmar
Nya medlemmar
Ludvig Bengtsson

8

Familjemedlem
Jonna Hjelm
Elin Hjelm
Ida Hjelm

Meddelanden
Svenska Sjö. TSS är inte med bland i de 3 bästa som lyckats värva flest
medlemmar så att klubben får bonus från försäkringsbolaget.
Båtunionen/SSF vill ha våra synpunkter angående sammanslagningen.
Styrelsen har dock inga synpunkter och komma med.

9

Övriga frågor
Arbetsplikt
6 st medlemmar slipper erlägga medlemsavgift enligt gamla traditioner
(25 år i klubben samt pensionär). 2005 togs beslut om att inte bevilja
sådant medlemskap mer. De är dock inte befriade från arbetsplikten. Per
ska stämma av med Håkan W hur det egentligen ligger till. Eventuella
beslut om förändringar tas på nästa möte.
Birgitta tycker att det är ok med arbetspliktsblankettens utformning. Lägg
till ”antal timmar” samt när det ska vara inrapporterat. Rubriken ”jag har
varit funktionär” tas bort. Man måste vara aktiv sådan om man ska vara
befriad från arbetsplikten. Styrelsen beslutar att fortsätta med
rapporteringssystemet med ovanstående förändringar.
Anläggningsgruppen:
Anders Ö och övriga har bestämt sig för att avgå ur kommitteén..
Styrelsen beslutar att vilandeförklara anläggningsgruppen tillsvidare.
Kontaktpersoner i styrelsen
Med anledning av att styrelsemötena inte alltid behöver genomföras med
sammankallande från sektionerna närvarande behövs det
kontaktpersoner i styrelsen som ansvarar för att stämma av med
respektive sektionsansvarig. Styrelsen utser följande kontaktpersoner.
Lövskär-Magnus
Nöje-Per
Slipen-Janne
Segling-Eva
Sublift-Johan
Ungdom-Niklas
Medlemsregistret-Per
Information (hemsida + matrikel)-Leif

Övrigt
Eva kollar med tryckeriet i Torshälla huset angående matrikeln. Janne
stämmer av med Juhani om hans bror eventuellt kan trycka. Per
stämmer av med Birgitta angående jubilarer, avtackningar och
nomineringar
Mötet avslutas

Vid pennan

Justeras

Magnus Nyström

Per Tillman

Beslut som tagits på mötet 2012-12-10
-Rapporteringssystemet för arbetsplikt fortsätter med vissa justeringar
-Styrelsen vilandeförklarar anläggningsgruppen.
-Styrelsen utser kontaktpersoner i styrelsen för kommitteerna.

