Styrelsemöte Torshälla Segelsällskap 2014-03-25
Munktellarenan, klockan 18:30
Närvarande: Per Tillman, Niklas Kvartsén, Johan Wineström, Anders Öbrink, Birgitta
Öbrink, Lars Claesson, Sture Sundvall, Jan Lindgren, Magnus Nyström, Christer
Albertsson, Therése Norén, Benny Göransson
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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. Therése Norén och Johan
Wineström justerar separat protokoll om styrelsens konstituerande och
val av firmatecknare
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Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll lästes upp och lades till handlingarna.
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5b

Styrelsens konstituering enligt Årsmötet (se separat protokoll)
Val av firmatecknare med rätt att teckna firma (se separat
protokoll)
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Rapporter
Ungdom och segling
Ingen rapport
Lövskär (Lars Claesson)
Kommittén träffades 11/3 och gick igenom vad som ska göras under
våren. Det ska bytas panel på klubbstugan, grillhuset ska sättas upp
(sektioner spikas ihop på slipen), grus och sand ska fraktas ut (hyra av
pråmen aktuellt). Blomsterlådor kommer att ställas ut, tamp mellan
räddningsstegarna ska monteras, eventuell installation av wifi beroende
på kostnad (Sture Sundvall undersöker). Toaletterna som det blev stopp i
förra sommaren ska få någon ansvarig, tillsynsman, som kan räknas in
som arbetsplikt. Takstege till bastun ska monteras samt el för 2 stolpar till
bryggan. Nya gungor ska sättas upp och träd från ormskär ska tas
omhand. Frågan om en hjärtstartare till lövskär togs upp, kostnad ca

15 000 kr. Sjöräddningen kanske kan hålla utbildningspass i hjärt- och
lungräddning. Per Tillman undersöker saken.
Slipen
Benny Göransson meddelar att servicebryggan ska åtgärdas samt att
mastställningarna ska få tak. Numrerade platser på maststället ska
ordnas så att rätt mast ligger på rätt ställning. Mastbryggan och
sjösättningsrampen ska inoljas. Allmän städning på området. Benny
stämmer av med EEM AB om en eventuell miljöstation på slipen.
Angående sommarplatser finns det flera som har önskat sommarplats i
ån (eget arbete och finansiering av plats). Anders Öbrink har en
intresselista vi kan hänvisa till vid frågor om platser.
Nöje
Christer Albertsson meddelar att det blir midsommarfirande och
kräftskiva som vanligt vid Lövskär. Angående 90-årsjubileet funderar
nöjeskommittén på lämplig lokal som kan inrymma ca 300 pers och om
det ska vara på våren eller hösten. Förslagsvis hålls firandet på
fastlandet. Kommittén återkommer i frågan längre fram.
Övrigt
Birgitta Öbrink meddelar att alla räkningar är utskickade för betalning i
april.
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Ekonomi
Leif Karlsson går igenom budgetuppföljningen. Budgeten i balans.
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Nya och utträdande medlemmar
Nya medlemmar
Jesper Uhlin

Familjemedlem
Marie Junger Uhlin
Casper Carlsson
Kajsa Uhlin

Kjell-Åke Brorsson

Birgitta Norberg Brorsson

Utträdande medlemmar
Ralf Nordström
Ove Ehrlin
Mats Larsson
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Meddelanden
Per Tillman visar utskick från Svenska Seglarförbundet; Hur kan
kappseglingen förenklas? Medskicket lämnas vidare till
seglingskommittén.
Information om anmälningsmodul för kappseglingar samt inbjudan till
Bosön lämnas vidare till seglingskommittén.

Även information från SSF om vikten av att medlemmarna registrerar
sina personnummer i klubben. Sekreterarna författar ett brev om varför
det behövs så att informationen kan komma medlemmarna tillhanda vid
sjösättning mm.
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Övriga frågor
Hemsidan
Sture Sundvall informerar om att hemsidan inte är uppdaterad vad gäller
funktionärer mm. Per Tillman mailar Magnus Norén i frågan.
Medlemsfrågor
Styrelsen diskuterade 3 st medlemsfrågor och behovet av agerande från
styrelsen sida pga misskötsel.
Nästa möte
28/4 kl 18:30, Munktellarenan

Mötet avslutas

Vid pennan

Justeras

Magnus Nyström

Per Tillman

Beslut som tagits på mötet 2014-03-25
- Styrelsen beslutar att ordförande Per Tillman och kassören Leif Karlsson ska vara firmatecknare under år 2014 och var för sig
teckna föreningens konton

