Styrelsemöte Torshälla Segelsällskap 2013-10-16
Munktellarenan, klockan 18:30
Närvarande: Per Tillman, Jan Lindgren, Benny Göransson, Lars Claesson,
Sture Sundvall, Lotta Maxe, Anders Öbrink, Birgitta Öbrink, Christer
Albertsson, 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
- Årets seglingsverksamhet vid Mälby är avslutad. Under sommaren
har ca 30 barn från TSS och SSSv deltagit i verksamheten. Antalet
barn vid lägret begränsades vilket gjorde att seglarskolans
verksamhet under lägret höll en högre kvalitet.
- Reglerna om vilka som kommer att få deltaga i seglingsverksamheten
är under diskussion och kan komma att ändras till nästa år.
- Verksamheten i tjejseglingsgruppen kommer att fortsätta under
vintern.
- Lotta Maxe och Daniel Serrander (SSSv) tillsammans med
Sörmlandsidtrotten har varit med i P4 Radio Sörmland.
Lövskär
- Gången mellan T-bryggan och inre bryggan har röjts upp.
- Vi har fått ett bordtennisbord från Matts Folkö, stort tack för det!
- Odd Kotte håller på och svetsar en grill som skall placeras i ett
grillhus på Lövskär.
- Städhelg har genomförts med mycket gott deltagande. Allt som var
planerat och lite till blev genomfört.

Slipen
- Årets arbetsplikt på slipen är avslutad.
- Städning har genomförts.
- Planering av ny servicebrygga har påbörjats.
- Planering av arbetet med att bygga tak till mastställningarna skall
inledas.
Slipen börjar se mycket fin ut. Stort tack till hela slipgruppen.

Segling
- Stefan Maxe kommer att åka på Sörmlands Seglarförbunds årsmöte.
- Patrik Björklund har anställts av Sörmlands Seglarförbund som
seglingscoach och kommer därmed att ta över huvudansvaret för
seglarskolan i Mälby.
Nöje
- Inget att rapportera
Övriga rapporter
- Om någon vill prova på Kajtsegling i vinter när så kan Matts Folkö
kontaktas.
- Oxelösunds Motorbåtsklubb har byggt en miljöcertifierad spolplatta.
Det kan vara värt ett besök med tanke på styrelsens tidigare
diskussioner i ärendet.
- Telefonon på Lövskär är nu uppsagd. Den kommer att stängas av
2013-12-19
- Extraamortering på subliftlånet har gjorts med 100 000:-.
- 8st lås med tillhörande nycklar till bössorna på Lövskär är inköpta.

6

Ekonomi
Genomgång och budgetuppföljning. Det ser bra ut och budgeten är i
balans.
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Nya och utträdande medlemmar
Nya medlemmar:
- Örjan Borgström
- Pierre Pelizzoli med barnen Amanda Pelizzoli och Isak Pelizzoli.
- Elisabeth Liljeström, familjemedlem till Henric Liljeström
Utträdande medlemmar:
Inga utträden
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Meddelanden
Ingen rapporter
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Övriga frågor
Elkabel till Lövskär.
MälarEnergi vill ta över kabeln och driften av den.
Per Tillman fick i uppdrag att kontakta MälarEnergi för att få ett
avtalsförslag om övertagande av kabeln.
Ordningsregler slipen:
Följande ändringar av texten i slipreglerna beslutades.
Punkt 1.4. Texten ”(fullvärdig medlem)” tas bort.
Punkt 1.5. Texten ”fullvärdiga” tas bort.

Mötet avslutas

Vid pennan

Justeras

Johan Wineström

Per Tillman

