Styrelsemöte Torshälla Segelsällskap 2013-09-10
Munktellarenan, klockan 18:30
Närvarande: Per Tillman, Jan Lindgren, Benny Göransson, Lars Claesson,
Sture Sundvall, Niklas Kvartsen, Leif Karlsson, Johan Wineström
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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
- Ingen rapport
Lövskär
Lars Claesson meddelar att Lövskärskommittén haft möte och stämt av
årets verksamhet. Mycket av det som planerats har blivit genomfört.
Bland annat har följande genomförts: El klar på bryggorna, 3:e
duschen är klar i bastuhuset, Bryggan på 3:e holmen förstärkt, Takstege
på klubbhuset monterat, Bastuhusets skorsten är ombyggd, Vedbod har
byggts, All veden är kluven, Räcke på bastubryggan har monterats,
Bänkar inne i bastuhuset är ordnade.
Ej genomfört: Avskärmning framför bastuaggregatet skall monteras vid
montering måste säkerhetsavstånd mot bastuaggregat observeras med
avseende på brandrisk, Läckage på ledningen till duscharna har uppstått
en gång vilket medfört att pumpen gick konstant. Kanske ska timer som
styrs av rörelsevakt alt. dörrbrytare eller liknande installeras på samtliga
pumpar.

Slipen
Benny Göransson meddelar att ett antal arbetsdagar har genomförts och
det har fungerat mycket bra. Benny är mycket nöjd!. Bland annat har fler
vinterplatser ordnats framför båthallen, Parkeringen är ordningsställd,
Elstople som stått illa till vid subliftrampen har flyttats, Mastställen har
flyttats. Kort sagt är alla stora arbeten genomförda. Vid kommande
arbetsdagar skall bland annat skrot avlägsnas.
Tankar finns om att begränsa antalet deltagare vid arbetsdagarna till
kommande år. Idag har det varit svårt att ge alla arbetsuppgifter.
Segling
Onsdagsseglingarna är förlängda med 2 veckor då intresset i år varit
mycket stort. För 2 veckor sedan var det 14 båtar som deltog vid
onsdagsseglingen.
Vi deltog med lag på lagkappen.
På kräftracet var det 12 deltagande båtar.
Nöje
Kräftskiva har genomförts med ca 70 personer. Allt var trevligt och
mycket välarrangerat.
Eventuellt överskott från Nöjeskommitténs fester skall gå in i sällskapets
löpande verksamhet.
Övriga rapporter
Lista över medlemmar som inte betalt debiterade avgifter gicks igenom.
Påminnelse skickas till samtliga. Båtägare som inte betalt sina avgifter får
en påminnelse där vi meddelar att om betalning ej inkommer så
överlämnas ärendet till inkasso.
I lördags, 2013-09-07, så gästade en eskader från SS Aros Lövskär med
24 båtar. Bland annat så tändes bastun vilket var mycket uppskattat.
Vi fick mycket uppskattning från Aros för vårt fina mottagande, vår via
klubbholme och speciellt bastun.
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Ekonomi
Genomgång och budgetuppföljning. Det ser bra ut och budgeten är i
balans.
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Nya och utträdande medlemmar
Nya medlemmar:
- Ingela Petö
- Magnus Svensson med familjemedlemmar Elin Svensson, Irma
Svensson, August Svensson, Tore Svensson och Valdemar
Svensson
- Hanna Göransson med familjemedlem Viktor Dovsten
Utträdande medlemmar:
- Niclas Dagson
- Lars-Erik Eklund
- Rutger Hanfors
- Leif Klemets
- Stig Karlsson
- Maud Kristiansson
- Eva Strand
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Meddelanden
Ingen rapport

9

Övriga frågor
Inför höstmötet.
Per Tillman kan tyvärr inte deltaga och inte heller vice ordförande Niklas
Kvartsén. Styrelsens förslag till mötesordförande är Håkan Wallin.

Mötet avslutas

Vid pennan

Justeras

Johan Wineström

Per Tillman

Beslut som tagits på mötet 2013-09-10
-Styrelsen beslutar att båtägare som inte betalt debiterade avgifter kommer att få påminnelse med information om att ärendet
kommer att lämnas vidare till inkasso om betalning ej erläggs.

