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Närvarande: Per Tillman, Niklas Kvartsén, Johan Wineström, Anders Öbrink,
Birgitta Öbrink, Lars Claesson, Sture Sundvall, Eva Lindberg, Magnus Nyström
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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 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 och segling
Stefan Maxe meddelar via mail att seglarskolan är igång sedan några
veckor. Det är ca 5-7 TSS-ungdomar i år. Sörmlandscupen börjar
kommande helg, Emil Maxe ska vara med och eventuellt någon mer.
Onsdagsseglingarna har börjat, informationen är inte ute på hemsidan
ännu men kommer inom kort. Anmälan till seglingen görs via Svearnas
hemsida precis som förra året.
Damseglingarna har dragit igång. Tillsammans med Svearna var det 11
deltagare i lördags. Fortsättning sker varje torsdag framöver, info finns på
hemsidan. Lotta Maxe och Lotta Tyden på Svearna håller i aktiviteten.
Gubbarna har inget där att göra. Svernas C55 båtar används och
eventuellt Lotta och Stefans båt för att få lite mer storbåtskänsla.
Lövskär
Lars Claesson meddelar att det var 15 båtar ute på städdagen.
Vedboden är nästan klar, en vindskiva fattas och lite målning. Klyvning
av ved återstår. Ny sand i sandlådan är ordnat. All eldragning är inte klar,
kabel till T-bryggan är dock klar. 4 av skåpen har fel nyckel och det fattas
viss inredning till skåpen. Räddningsstegarna är på plats samt takstegen

och plattform till klubbhuset. Anders Carlsson har fått i uppdrag att kika
på en hjärtstartare till Lövskär. Badbryggan till stranden är inte klar. Ny

pump till köket är inköpt. Behövs det timer till den? Troligen behövs det
inte. Vi kör utan till att börja med så får Lövskärskommitén bestämma om
den behövs eller inte.
Slipen
Per Tillman meddelar att det var 14 personer på städdagen och full
aktivitet. En medlem kommer köra lastare med grus för att justera ytorna
framöver. Sopsand från Volvo har skänkts till klubben, ska till Lövskär
och slipen.
Mastkranen
Per Tillman tar upp frågan om EME-skylten på mastkranen. EME har fått
tillåtelse av anläggningsgruppen att sätta upp en mindre reklamskylt.
Dock har man även satt upp en större skylt med reklam av båtplatser på
land mm. Styrelsen beslutar att denna större reklamskylt ska tas bort.
EME erbjuds att få sätta upp en ny skylt där det framgår att EME har
byggt mastkranen men att TSS-loggan i så fall ska finnas med.
Förslagsvis ” Mastkranen är sponsrad och byggd av EME”. Per Tillman
meddelar EME beslutet.
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Ekonomi
Per Tillman meddelar att ekonomin är i balans, några eftersläntare som
inte betalat ännu dock.
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Nya och utträdande medlemmar
Nya medlemmar
Erik Lennartsson

Utträdande
Magnus Öbrink
Hans Lagergren

Därutöver finns det medlemmar som inte har betalat och som därmed
eventuellt kommer att att förklaras utträdda p g a bristande betalning.
Påminnelser kommer att skickas med information samt en
påminnelseavgift om 50 kr.
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Meddelanden
Per Tillman går igenom de skulder som finns från medlemmar som inte
gjort rätt för sig. Det rör sig bl a om ej betald arbetsplikt och
vinterförvaringsavgift. Det kommer att skickas ut ett brev med
bealningsföreläggande i de aktuella fallen. Det samma gäller för de båtar
som ligger på ”sista vilan”, dessa måste bort för att göra plats för nya
medlemmar. Per författar ett förslag på brev till ägarna av dessa båtar.
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Övriga frågor
Mestapiraterna och jollebasen:
Per Tillman meddelar att han efter samtal med Mats Lindberg varit i
kontakt med ordföranden i Triangeln. Det finns inget mandat från
styrelsen

för Mats L att företräda föreningen. Han agerar på eget bevåg då
sektionen är nedlagd. Förslagsvis gör vi upp med Triangeln om köp av
de optimistjollar som finns vid Mälbybasen för att få ett avslut på
historien. Det ska också till en stadgeändring för jollebasen så att det
bara kan vara ”aktiva föreningar” som kan vara medlemmar där och ha
en plats i styrelsen. Styrelsen beslutar att ge Per Tillman mandat att
förhandla om köpet av de ca 5 optimistjollarna (okompletta) av Trangeln.
Båtplatser på slipen
Anders Öbrink meddelar att översyn att platserna sker. Troligtvis blir det
aktuellt med ytterligare omflyttningar för att bereda plats åt nya
medlemmar.
Spolplatta mm
Angående de kontakter som varit med miljöavdelningen på kommunen
känns det som att vi kan avvakta något men ändå ha med i beräkningen
att frågan om spolplatta kommer dyka upp framöver. Först och främst
ska vi se till att vi har en miljöansvarig i föreningen. Styrelsen beslutar att
ge valberedningen i uppgift att ta fram förslag på lämpliga kandidater.
Olåst bastu på lövskär
Lars Claesson tar upp frågan om icke medlemmars möjlighet att utnyttja
bastu och dusch. Ska vi ha den låst eller inte? Bastun borde vara låst.
Den som sist går därifrån har ansvar för att den låses. Är det någon som
gett en icke medlem tillåtelse att nyttja anläggningen svarar denne för att
bastun låses. Är det ett problem kan frågan lyftas till årsmötet hur vi ska
ha det med låsning eller ej.
K-Rauta
Sture Sundvalls namn saknas på listan över vilka som får handla på
TSS-konto på K-Rauta. Melvin Kronlund är den enda som kan handla i
dagsläget. Per Tillman kollar med Leif Karlsson hur vi löser detta på
enklast vis. Janne Lindgren tipsar om att vi får bra pris på Beijers också.

Mötet avslutas
Vid pennan

Justeras

Magnus Nyström

Per Tillman

Beslut som tagits på mötet 2013-05-21
-Styrelsen beslutar att EME:s reklam om vinterförvaring ska tas bort från .
- Styrelsen beslutar att ge Per Tillman mandat att förhandla om köpet av de ca 5 optimistjollarna (okompletta) av Trangeln
-Styrelsen beslutar att ge valberedningen i uppgift att ta fram förslag på lämpliga kandidater till posten som miljöansvarig

