Styrelsemöte Torshälla Segelsällskap 2014-01-14
Munktellarenan, klockan 18:30
Närvarande: Per Tillman, Jan Lindgren, Johan Wineström, Magnus Nyström,
Eva Lindberg, Niklas Kvartsén.

1

Mötets öppnande
Ordförande hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat.

2

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

3

Val av protokolljusterare
Per Tillman väljs till justerare av Protokollet

4

Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll lästes upp och lades till handlingarna.

5

Ekonomi
Budgetuppföljning
Budgeten i balans. Det finns utrymme för extraamortering.
Avbetalning sublift
Styrelsen beslutar att amortera resten av subliftslånet så snart som
möjligt under 2014, ca 170 kkr.
Budget 2014
Förslag på budget för 2014 gås igenom. Styrelsen är eniga om
budgetförslaget som presenteras vidare på årsmötet.
Avgifter för 2014
Styrelsen föreslår att medlemsavgiften höjs till 500 kr/år. Att
upptagnings- och sjösättningsavgiften höjs till 800 kr för medlem som
inte har båten registrerad i klubben och att avgiften dubblas vid
upptagning/sjösättning efter ordinarie tid, 800 kr respektive 1600 kr.
Avgifterna presenteras på årsmötet.

6

Nya medlemmar
Senior: Jan-Peder Georgensson
Familjemedlem: Katarina Georgensson

7

Meddelanden
-

8

Övriga frågor
Arbetsplikt kommittér
Johan Wineström föreslår att styrelsen författar ett brev som läses upp
för deltagarna i respektive sektion av sammankallande, där det framgår
att sammankallande ska rapportera till styrelsen om det finns deltagare i
sektionen som inte arbetar.
Yrkande från Hans Ringkvist
Styrelsen beslutar att avslå yrkandet om ersättning för skada i samband
med upptagning med hänvisning till antagna regler.
Årsmöte 2014
Årsmötet är 13/2 kl 19:00. Lokalen är bokad och fika beställt.
Middag
Middag för styrelsen samt sammankallande blir på Papas Tapas 6/3 kl
18:30.

Mötet avslutas

Vid pennan

Justeras

Magnus Nyström

Per Tillman

Beslut som tagits på mötet 2014-01-14
−
Styrelsen beslutar att amortera resten av subliftslånet så snart som möjligt under 2014, ca 170 kkr.

−

Styrelsen beslutar att avslå yrkandet om ersättning för skada i samband med upptagning från Hans Ringkvist med
hänvisning till antagna regler.

