Styrelsemöte Torshälla Segelsällskap 2013-04-23
Plats: Munktell, lokal Ingrid-Marie
Tid: Klockan 18.30
Närvarande styrelse: Per Tillman, Niklas Kvartsén, Eva Lindberg, Leif Karlsson,
Jan Lindgren
Närvarande funktionärer: Birgitta Öbrink, Stefan Maxe, Allan Åkerholm, Lars
Claesson
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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 Tillman valdes att justera protokoll.
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Föregående mötesprotokoll
Johan Wineström ger förslag på att benämna alla vid för -och efternamn i
protokollen, vilket godtogs.
Föregående protokoll lästes upp och lades till handlingarna.
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Rapporter
Ungdom
Om två helger 4-5 maj del 2 i teori på Mälbybasen, grön/blå ledare.
Lotta Maxe representerar TSS.
2 stycken från Svearna
3 ungdomar
Seglarskolan startar måndag 13 maj vid Mälbybasen.
Ansvariga har bestämt att inte ta in några nya deltagare, då fokus
behövs på de ca 30 barn från föregående år.
För att få delta i seglarskolan ska man:
 vara född 2003 eller tidigare
 kunna simma 200 m
Tjejsegling med Svearnas C55:or kommer anordnas på Mälbybasen för
intresserade tjejer/damer. Det krävs inga förkunskaper. Enda kriteriet är
att man är medlem i TSS eller SSSv. Första träff lördag 18 maj.

Lövskär

Ansvarsfördelning av underhållsarbete på Lövskär har gjorts.
Slipen
Förtydliga för medlemmar om brandrisk vid laddning. Elskåpen måste
vara låsta.
Se över gamla mastvagnen och kranen.
Pålar till gästbrygga, flytta elstolpar och vattenpost, fylla gropar görs till
hösten.
Anslag om överblivna jollar har suttit uppe. Nu slängs kvarvarande.
Trädgårdsmöbler har tillkommit.
Container på städdag för brännbart material.
Vårstädning måndag 13 maj.
Segling
Onsdagssegling startar 15 maj.
TSS och SSSv ansvarar varannan gång. Anmälan görs på SSSv
hemsida. Minst 3 båtar till start.
TSS kommer även i år hjälpa till vid SSSv Sundbyholmsregatta lördag 15
juni.
Kappsegling Hennings Minne lördag 22 juni.
Klubbsegling Kräftracet lördag 17 augusti.
Kommittén ser över klubbmästerskap.
Hasse Dahlberg kommer hålla i utbildning av kappseglingsregler.
Önskemål finns att köpa in 15 studieböcker. Två lördagar i maj/juni.
Anmälan ska göras till Hans Dahlberg.
Nöje
Lövskärskommittén ansvarar för korvgrillning på städdagar 11-12 maj.
Övriga rapporter
Stefan Maxe har varit i kontakt med SISU beträffande utbildning och
bidrag. Förslag är att vi utser någon som vill vara ”utbildnings- och
bidragsansvarig”. Stefan Maxe och Per Tillman lägger ut en
intresseanmälan på vår hemsida. Vi kollar även runt bland medlemmar
om någon intresserad finns.
Magnus Norén vill ha input från kommittéerna angående hemsidan. Varje
kommitté sköter sin egen sida.
De som har kolonilotter placerar båtar på vår mark. ”Lappa” dessa båtar
om vad som gäller. I vassen får nya platser göras till nya medlemmar.
Per Tillman har varit i kontakt med länsstyrelsen beträffande spolplatta.
Föreningar kan söka bidrag hos länsstyrelsen, LOVA- stöd till lokala
vattenvårdsprojekt. Frågan är om vi ska ligga i framkant tillsammans med
kommunen när det gäller spolplatta och filteranläggning på slipen. Verkar
inte finnas några klara direktiv. Per kontaktar SSSv och TMK. Magnus
Nyström kollar upp mer information.
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Ekonomi
Ekonomin i balans.
Vid varje styrelsemöte ska rapport ges om avgifter från medlemmar.
Vid upprepade betalningspåminnelser utesluts medlem och borttagning
av båt.
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Nya medlemmar
Erik Lennartsson
Nils och Elsi Östergren
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Utträdande medlemmar
Magnus Öbrink
Hans Lagergren

9

Meddelande
Inga

10 Övriga frågor
 Önskemål från ungdomskommittén att skaffa någon form av
vattenleksak till Lövskär.
 Har Lotta Maxe gjort uppdatering angående seglarskola till
matrikel?
 Önskemål att slipens grästrimmer finns ute på Lövskär under
sommaren, vilket godtogs.
 Hur gör vi med nycklar när medlemmar begär utträde?
 Bör vi byta cylindrar till våra hänglås? Kostnad? Nyckel håller på
att gå ut ur tillverkning.
 Förslag på nästa styrelsemöte:
Tisdag 21/5 kl 18.30 Mälbybasen

Vid protokollet

Justeras

