Styrelsemöte Torshälla Segelsällskap 2014-10-02
Munktellarenan, klockan 18:30
Närvarande: Per Tillman, Jan Lindgren, Johan Wineström, Magnus Nyström,
Birgitta Öbrink, Anders Öbrink, Therese Norén, Benny Göransson, Leif
Karlsson, Sture Sundvall
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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 (Sture Sundvall)
Ca 30 personer var med på städhelgen vid Lövskär 27/9 som alla
arbetade flitigt. Vissa arbeten kvarstår fortfarande; Jollebryggan ska
flyttas till sin vinterplats. Bastuns- och kökets vatten ska tömmas. Ved
som hämtats från andra holmar är inte kluven. Belysningen i grillhuset är
inte färdigställd men påbörjad, blir klar till våren.
Den inre flytande bryggdelen har hållit sig intakt under sommaren och
verkar inte behöva tas in till slipen för svetsning.
Bastuaggregatet och öppna spisen i klubbhuset har besiktats. Den
öppna spisen behöver snyggas till både invändigt och på taket, men de
är båda godkända att användas.
Slipen (Benny Göransson)
Sista arbetsdagen var i måndags. Lördagens arbeten är inställda då allt
arbete är klart. En container har fyllts på slipen med diverse bråte, totalt
tre st i år. Arbetet med servicebryggan kommer att startas efter
upptagningen. En budgetkalkyl lämnas in som pekar på en totalkostnad
om ca 43000 kr inkl moms, vilken förutsätter att befintligt plank kan
användas som bärlinor. Ny mastställning behövs, det börjar bli ont om

plats. Ca 60 båtar ska upp men det finns bara 37 mastplatser kvar.
Bättre ordning krävs, vissa master ligger separat mm.
Slipplatser (Anders Öbrink)
Senaste året har ytterligare 12-15 båtar fått plats och det är ingen kö för
närvarande.
Segling (Tord Nogerius via Per Tillman)
Två extra onsdagsseglingar i september har hållits. Förslagsvis flyttas
seglingarna fram då det är få deltagare på våren. Nyckeln till racern har
gått sönder, en del sitter kvar i tändningslåset.
Nöje
Ingen rapport
Övrigt (Per Tillman)
Melvin Kronlund har varit i kontakt med Mats Håkansson, f d VD på
Mälarenergi, angående kabeln till Lövskär. Avtalet ska vara på väg
(väldigt lång leveranstid) men det borde vara här denna vecka.
Det finns ett flertal medlemmar som ännu inte har betalt sina avgifter.
Det rör sig om sen sjösättningsavgift mm. Birgitta Öbrink mailar över en
lista till Hasse Dahlberg. Vi kanske ska informera mer på hemsidan tex;
Har du sålt din båt?, Betalat avgiften? Per Tillman och Therese Norén
funderar på lämpliga formuleringar. Per kontaktar en medlem som ännu
inte betalt sin avgift. För att underlätta hanteringen föreslås ett
medlemsregisterprogram köpas in, tex VISMA-förening. Birgitta Öbrink
kollar upp vilka alternativ som kan vara aktuella.
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Ekonomi
Budgetuppföljning
Budgeten i balans. Eventuellt bör framtida budgetar justeras något i tid
då utfallet är något förskjutet från budget. För övrigt har kiosken och
hamnavgifter gått bättre än förväntat.
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Nya och utträdande medlemmar
Invalda sedan tidigare av styrelsen
Juha Dahlbo
Linus Pesonen
Rune Palm utträdande
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Meddelanden
Inga meddelanden
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Övriga frågor
Servicebryggan (Anders Öbrink)
Arbetet påbörjas direkt efter upptagningssäsongen. Angående
möjligheten att tillskapa uthyrningsbara platser längst upp mot TMK
tycker inte Anders att det är någon bra idé. Idag är det flera pensionärer
som tar upp båten mitt i veckan, i framtiden kanske det blir ett större tryck
på helgen, och då behövs all plats som finns där.

Beslut: Efter diverse diskussioner om beläggningsgraden mm beslutar
styrelsen att tillskapa 4 fasta platser mot TMK. Två platser ska hyras ut
på försök nästa säsong. Endast korttidsuthyrning till att börja med. Från
sjösättningsperioden början till upptagningsperiodens slut, därefter ska
utfallet utvärderas. Avgift för platserna skjuts till nästa möte.

Racern (Sture Sundvall)
Vem är egentligen ansvarig för racern? Tidigare var det
seglingskommittén. Vi bör förtydliga ansvaret eftersom det verkar oklart
just nu. Sture Sundvall tycker att ansvaret kan ligga på dem men att både
seglingskommittén och kioskansvarig ska ha egen nyckel.
Beslut: Styrelsen beslutar att Lövskärskommittén är ansvarig för racern.
Övriga användare såsom seglingskommitén och kioskansvarig ska ha
var sin nyckel.

Mötet avslutas

Vid pennan

Justeras

Magnus Nyström

Per Tillman

Beslut som tagits på mötet 2014-10-02
−
Styrelsen beslutar att 4 fasta platser mot TMK ska tillskapas på servicebryggan. Två platser ska hyras ut på försök
nästa säsong. Endast korttidsuthyrning till att börja med. Från sjösättningsperioden början till upptagningsperiodens
slut .

−

Styrelsen beslutar att Lövskärskommittén är ansvarig för racern. Övriga användare såsom seglingskommitén och
kioskansvarig ska ha var sin nyckel.

