Styrelsemöte Torshälla Segelsällskap 2013-03-19
Plats: Munktellarenan, lokal Ingrid Marie
Tid: Klockan 18.30 - 20.00
Närvarande: Per, Niklas, Birgitta, Johan, Magnus, Leif, Janne

1

Mötets öppnande
Ordförande hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat.

2

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

3

Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll lästes upp och lades till handlingarna.

4

Val av justerare
Niklas Kvartsén och Birgitta Öbrink valdes till protokolljusterare

5

Styrelsens konstituering samt val av firmatecknare
Se separat protokoll

6

Rapporter
Lövskär
Per rapporterar från Sture och Lars Claesson att Kolis brygga nu är
upprätad. Kommande lördag ska träden från bäverns härjningar på
ormskär tas om hand. Träden ska sågas upp till kutsar för klyvning på
arbetsdagen.
Slipen
Benny kommer att vara sammankallande med stöd från Allan troligtvis.
Benny ska ringa tillbaka till Per och bekräfta det upplägget.
Janne har varit runt med Sture och sett över platserna ännu en gång. Det
går troligtvis att få in ca 7 båtar till om man gör en omflyttning av
småbåtarna. Information kommer att läggas ut på hemsidan att det finns
fler platser.
Segling
Hasse D kan tänka sig att ha regelkursen i kappsegling så snart som
möjligt. Per kontaktar Stefan Maxe med frågan.

Nöje
Ingen ny information
Ungdom
Niklas rapporterar; Lotta Maxe har gått ledarutbildningen
(ungdomsledare) i Örebro. Teoridlen var i helgen.
Övriga rapporter
Börje kan tänka sig ta ett utökat ansvar på slipen för elen. Styrelsen
beslutar att utse Börje till elansvarig på slipen.
Subliftsgruppen ska inte längre ha ansvaret för placering av båtarna på
slipen. Styrelsen beslutar att utse Anders Öbrink till ansvarig för
placeringen av båtar.
Angånde spolplatta på slipen så har kommunen koll på detta. Några krav
har hittills inte ställts men det kommer förr eller senare. Magnus ska kolla
lite med miljöförvaltningen om tips och bidrag mm. Per kontaktar
länsstyrelsen och seglarförbundet.

Rapport från mötet ”Torshälla 2017”
Johan och Niklas rapporterar; Kommunen siktar på ca 700 nya bostäder.
En ny bro kommer att anläggas över till krusgårdssidan närmare
hamnen. Hamngatan ska rustas och stadskällarbron ska bytas ut och bli
bredare med början i maj. Förlag från båtfolket är att en ny hamn anläggs
på krusgårdssidan där vattnet är lugnare. Förslagsvis anläggs en hamn
för ca 75 båtar med ett antal gästplatser. BK Tors uppläggningsplatser
kan eventuellt ryka.

7

Ekonomi
Ekonomin i balans.

8

Nya och utträdande medlemmar
Marianne Pettersson (familjemedlem)
Gunilla Leander (fullvärdig)
Anders Leander (familjemedlem)

9

Meddelande
Inga.

10

Övriga frågor
Styrelsen verksamhetsberättelse tas med nästa gång för
undertecknande.
Matrikeln görs av Mälartryck. Förhoppningsvis klar till utskicket av
inbjudan till vårmötet. Per kollar över med annonsörer samt Anticimex.
Janne kollar av med Färghuset. Priser för annons borde vara 1000 kr för
helsida, 600 kr för halvsida. Hjertmans är inte aktuell för annons i år. De
kör ett nytt upplägg med inbjudning till särskilda kvällar med tillverkare
och båtklubbar.

Den nya hemsidan sparkar igång inom kort. Per kontaktar Magnus
Norén för bokning av utbildningskväll.
Nästa möte 23/4 (tisdag).

Mötet avslutas.

Vid protokollet

Justeras

Magnus Nyström

Niklas Kvarsen

Birgitta Öbrink

Beslut tagna på styrelsemötet 2013-03-19
-Börje utses till elansvarig på slipen
-Anders Öbrink utses till placeringsansvarig på slipen

