Styrelsemöte Torshälla Segelsällskap 2013-08-13
Munktellarenan, klockan 18:30
Närvarande: Per Tillman, Jan Lindgren, Benny Göransson, Lars Claesson,
Sture Sundvall, Eva Lindberg, Magnus Nyström, Lotta Maxe, Leif Karlsson
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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
Lotta Maxe meddelar att det är full aktivitet på seglarskolan med ca 30
barn. I år finns det lite mer tid för uppföljning av barnen när gruppen är
mindre. Tjejseglingen fungerar bra och kan vidareutvecklas till en
seglarskola beroende på vad klubbarna vill. Ansvarsfrågan måste också
lösas. I dag är det inte klargjort, om tex Lotta Tydén blir sjuk hur går det
då? Det är ju Svearnas C55 som används. Benny Göransson tycker att
det är en jättebra aktivitet och det troligtvis går att söka bidrag för
verksamheten från seglarförbundet, Lions eller Sparbanksstiftelsen
Rekarne. Benny Göransson kan hjälpa till med att ta fram de dokument
som krävs men Lotta Maxe och Lotta Tydén bör ta fram ett förslag på vad
de vill göra, en strategiplan, som sedan får behandlas på medlemsmöte.
Det var 10 båtar på sista onsdagsseglingen. På lördag är det kräftracet kl
13:00. Enligt reglerna är det tillåtet att ta upp båtarna för bottentvätt innan
sanktionerad kappsegling.
Lövskär
Lars Claesson meddelar att bryggbelysningen nu är klar. Det är inte
samma låskolv till landströmuttagen som på slipen. Nya nycklar ska
beställas så att det finns att kvittera ut hos Wärn. Information om detta
ska läggas ut på hemsidan. Badstranden har inte iordningställts som
planerat, uppdraget är utdelat men inte färdigställts. Mycket vedklyvning
kvarstår fortfarande.

Ny huv till bastuskorstenen har monterats då den gamla läckte in. Bättre
drag nu. Det har varit problem med toaletterna i somras. Det var fullt på
alla ställen och det krävdes rengöring av såväl fosforfällan, UV-fällan och
brunnen på gården. Infiltrationsröret med fläkt är numer borttaget. Räcke
till bastubryggan är monterat på babord sida.
Janne Lindgren meddelar att lås saknas på de nya bössorna i bastun.
Leif Karlsson köper 5 st nya lås.
Slipen
Benny Göransson meddelar att han haft möte med Anders Öbrink.
Plåtskjulet är numer flyttat och kan kanske bli en ny miljöstation på sikt.
Nya platser har därmed frigjorts vid hangaren. Mastställningar ska flyttas
till en bättre placering och masterna ordnas efter storlek. Träpålarna ska
tas bort. Det finns 3 st bättre skottkärror. Inköp av fler är aktuellt till
städdagen. Lotta Maxe ska kolla med Stefan angående material från
Volvo, hur mycket finns det? Innan det körs ut ska kontakt tas med
Benny Göransson eller Anders Öbrink.
4 st båtar har legat vid servicebryggan i sommar. De har inte gjort någon
ansats att flytta båtarna. Då det inte ska ses som en permanent båtplats
måste en straffavgift tas ut. Styrelsen beslutar att straffavgift ska erläggas
med 2500 kronor vilket avser avgift fram till sista juli. Flyttas inte båtarna
kan ytterligare straffavgift komma att utkrävas.
Sture Sundvall meddelar att subliften är genomgången och uppsmord
inför upptagningarna.
Nöje
-ingen rapport
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Ekonomi
Genomgång och budgetuppföljning. Det ser bra ut och budgeten är i
balans. Styrelsen beslutar att betala in 100 000 kronor på ”subliftslånet”
direkt i enlighet med tidigare beslut.
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Nya och utträdande medlemmar
Ingen rapport
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Meddelanden
Ingen rapport
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Övriga frågor
EME
Per Tillman meddelar att EME fått information om tidigare styrelsebeslut
om reklam etc. Reklamskylten är numer nedtagen.
K-Rauta
Per Tillman ringer och meddelar att Sture Sundvall ska kunna handla på
vårt konto.

Triangeln
Niklas Kvartsén och Per Tillman har träffat Triangeln på Jollebasen och
köpt Mestapiraternas båtar för 500 kr/st.
Materialansvarig?
Lotta Maxe undrar om inte det kan tas fram ett nytt ansvarsområde;
materialansvarig för båtarna på jollebasen. Denna skulle kunna ha ett
övergripande ansvar för att material köps in och se till att fixa jollarna
under säsongen. Arbetet ska räknas in i arbetsplikten
Flera närvarande har synpunkter på förslaget och tror inte det går att
hitta någon frivillig som inte har sina barn på seglarskolan. Arbetet bör
tillfalla någon av föräldrarna till de närvarande barnen. Lotta Maxe ska
undersöka intresset i föräldragruppen och förse valberedningen med
namn om möjligt.

Mötet avslutas
Vid pennan

Justeras

Magnus Nyström

Per Tillman

Beslut som tagits på mötet 2013-08-13
-Styrelsen beslutar att straffavgift ska erläggas med 2500 kronor för olovlig förtöjning vid servicebryggan.
- Styrelsen beslutar att amortera 100 000 kronor på subliftslånet direkt

