Styrelsemöte Torshälla Segelsällskap 2014-04-28
Munktellarenan, klockan 18:30
Närvarande: Per Tillman, Niklas Kvartsén, Johan Wineström, Lars Claesson, Sture
Sundvall, Therése Norén, Thord Nogerius, Birgitta Öbrink.
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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
Uppgraderat utbildningsnivån för seglarinstruktörer och anpassat
seglingskursernas upplägg efter seglingsförbundets riktlinjer. Det innebär
indelning i olika grupper som grön optimist, blå optimist och stora jollar.
Tanken är att möta alla på deras nivå och att det både ska finnas
möjlighet att segla för att man tycker det är roligt och för att man vill bli
bättre och börja tävla. Barn som deltar ska helst ha fyllt 8 år och ett krav
är att barnet kan simma 200 meter. Det finns kunskapsmål för varje
grupp och en stegsmodell för lärande. 5 maj är start för seglingarna och
vi håller på till augusti ut. Det planeras ett seglarkollo/seglarläger även i
år tillsammans med Svearna, med vilka vi har ett tight samarbete. Vi har
även seglarskola för tjejer ihop med Svearna. Den som vill ha detaljerad
information kan kontakta Lotta Maxe som har ett utmärkt underlag för
seglingsupplägget.
Lövskär (Lars Claesson)
Allmän städning är den 10-11 maj. Vatten påkopplat. Grillstugan på plats.
En förhoppning är att fler utbildas i toasystemet, så vi inte blir så sårbara
med bara Melvin som kan. Under juli bör det kikas till 2 ggr i veckan, så
bra om ett tiotal personer kan göra detta på uppgjort schema. Då får man
ju sin arbetsplikt gjord, vilket kan vara en liten morot.

Segling (Thord Nogerius)
Onsdagsseglingarna börjar 21 maj och därefter varje onsdag. Det har
uppkommit fråga om att göra en av seglingstävlingarna, Hennings minne
och kräftracet, till ett klubbmästerskap. Styrelsen tyckte det var ett bra
förslag och funderar vidare kring detta.
Vi pratade om andra typer av kappseglingar som alternativ eftersom det
finns många i klubben som t ex familjeseglar. Detta för att kanske öka
intresset för att kappsegla. Kan man anordna en kappsegling med
övernattning under trevliga former? Detta ger vi som medskick till
seglingskommittén att fundera vidare kring. Även sådana saker som
”öppen starttid”.
Samarbetet med Svearna fungerar bra konstaterade styrelsen och Per
Tillman påpekade att varje kommitté äger själva frågan att genomföra ev.
samarbeten med Svearna. I vissa fall kan det finnas oklarheter som med
försäkringar eller annat. Uppstår oklarheter – utred frågan – uppmanade
Tillman.
Nöje
Ingen rapport

6

Ekonomi
Leif Karlsson går igenom budgetuppföljningen. Budgeten i balans.
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Nya och utträdande medlemmar
Nya medlemmar

Utträdande medlemmar
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Meddelanden
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Övriga frågor
Jollebasen, Mälby diskuterades.
Nytt arrendeavtal är skrivet med kommunen och är på 50 år. Kommunen
äger förrådet och ska underhålla det medan vi äger samlingslokalen.
Rustning av denna är påbörjad. Bland annat har man stoppat fukt som
hade gått in och bytt den äckliga plastmattan.
Det behövs en ny värmepump om vi ska kunna nyttja lokalen mer än vad
vi gör idag och förslagsvis också en projektor, för att kunna hålla möten
och kurser. Styrelsen beslutade att ge ett extra bidrag på 15 000 kronor
till förbättring av lokalen/byggnaden.

Nästa möte
9/6 kl 18:30, Mälbybasen

Mötet avslutas

Vid pennan

Justeras

Therése Norén

Per Tillman

