Styrelsemöte för Torshälla SS
Datum: Torsdagen den 5/3 klockan 18.30-20.00
Plats: Munktellarenan, lokal Ingrid Marie
Medverkande: Per Tillman, Johan Wineström, Niklas Kvartsén, Therése Norén,
Leif Karlsson, Birgitta Öbrink, Sture Sundvall, Lars Claesson, Sten Andersson,
Jan Lindgren och Lotta Maxe.
Extern besökare: Emelie Lindström, Svenska seglarförbundet,
klubbstödsansvarig.
.
1. Per Tillman öppnande mötet
2. Dagordningen godkändes
3. Per Tillman valdes till protokolljusterare
4. Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna
5. Rapporter
 Lägesrapport från Svenska Seglarförbundet, Emelie Lindström
Emelie har en projektanställning som en del av seglarförbundets nya
strategiarbete och som en del av det är hon ute o hälsar på klubbar. Syftet
är att få en kontakt med klubbarna och höra vad klubbarna vill ha hjälp
med och för att vi ska få en kontakt på förbundet – det blir ju lättare att ta
en kontakt.
Vi berättade att vi har 179 båtar totalt, varav 151 kölbåtar. Vi har
ungdomsverksamhet tillsammans med Segelsällskapet Svearna. 25 000
kronor per år betalar vi per år till förbundet.
Vi frågade om möjlighet till bidrag för båtar? Svaret var att kravet var att vi
är med i något som heter ungdomsprojektet och det är också förenat med
en del andra krav. Barn- och ungdomsverksamhet ska finnas, seglarskola,
en strävan mot tävlingsverksamhet (men man behöver ej ha det), och man
måste ha en särskild budget för det. Det ekonomiska kravet är 50/50 (att
klubben lägger lika mycket som bidraget till båten), och man måste behålla
båten i 3 år. Ska vara en båt som har klassförbund o har andrahandsmarknad. Vår reflektion: En C55:a vore inte helt fel. Vi bestämde oss för att
kika vidare på kriterierna och vad vi vill göra.
Emelie berättade vidare om bl a: Allsvenskan, junior cup part i junior-SM.
Seglarskolor med hjälp av Postkodlotteriet. Talangutveckling. ”Efter
optimisten”, Utbildning. Regelkurs, förarintyg kustskepparintyg. Pengafix,
sponsorer avtal. Chef och klubbstöd.
Ungdomsverksamhet + SISU-utbildningar är det man kan söka bidrag för.
Tips: ”Öppen start”, fönster under en kvart. För att få fler att delta..
(”Grönflaggen” mkt regler alla kan ej
Clinic – träningstillfällen – 2 dgr eller tre kvällar försöker få med sig alla.
Har lite mer trygghet när man ger sig ut. Man kan använda sig av Patrik,
vår seglarcoach alt ngn från seglarförbundet.

Tips: Instruktörer i följebåt och bjud med motorbåtsägarna, så blir de
kanske drabbade av seglingsbacillen…. Kretsträff från klubb till klubb.
 Ungdom
Lotta Maxe
Uppstartsmöte angående ungdomsverksamheten hölls för en månad
sedan och tjejseglingsgänget kör teori nu och sedan segling torsdagar.
Kappseglingsgänget har startat med fysträning för att komma igång, tajta
ihop.
 Lövskär
Nya kommittén har ej sammanträtt. Ny racer behövs och den vi har nu
behöver fixas lite. Nyckeln har fastnat och gått av i låset. Bävern har tagit
fler träd på Ormskär. Mälarenergikabelärendet på G. Åtgärder som väntar:
Kolla klubbhustaket. Mellan andra och tredje takstol.
 Slipen
Sten Andersson: Träff med avgående slipsammankallade för
slipkommittén, Benny Göransson, inbokad. Sten fick även lite tips om
några saker som behöver göras.
 Segling
Ingen rapport.
 Nöje
Ingen rapport
 Övriga rapporter
Ingen rapport
6. Ekonomi
Budgetuppföljning
Svenska sjö har gett oss 3200 kronor som bonus för 8 nya kunder, försäkrade
medlemmar tack vare oss. Man kan även få ett marknadsföringsbidrag.
Banner hemsida??? Har vi det o har vi sökt bidrag? Bör kollas upp. Och smart
att få in i kallelser och välkomstbrev. Vi får 400 kronor per försäkring.
Ekonomi i balans.

7. Nya och utträndande medlemmar
Håkan Johansson har begärt utträde.
8. Meddelanden
Kallade till möte m Torshälla stads förvaltning ang spolplatta och
sjösättningsramp. V 8. 16 mars nytt datum? Leif och Johan anmälde sig som
frivilliga och ev Jan. När Per får kallelse skickar han till dessa tre.
9. Övriga frågor

10. Tid för nästa möte
9 april 18.00-19.30
11. Enbart styrelsen sammanträder
Platser slipen
Hur gör vi med båtplatserna på slipen, favorisera segelbåtar eller lika för alla?
Grundläggande för en förening är att regler gäller lika för alla medlemmar.
Bakgrunden till det gamla beslutet var en kompromiss för att ändå kunna ta in
motorbåtar fast man är en segelklubb. Alltså: Första i kön som har en båt som
är lämplig för ledig plats ska få platsen.
Styrelsen beslutade därmed att riva upp gällande beslut från 2009 angående
prioritering av segelbåtar på slipen. Mötet beslutade att samma
turordningsregler för slipplats gäller för alla sorts båtar.

Mötet avslutas

Vid pennan

Justeras

Therése Norén

Per Tillman

Beslut som tagits på mötet 2015-03-15
- Styrelsen beslutar att samma turordningsregler för slipplats gäller oavsett båttyp.

