Styrelsemöte Torshälla Segelsällskap 2015-05-12
Jollebasen, Mälby, klockan 18:00
Medverkande: Jan Lindgren, Therese Norén, Leif Karlsson, Per Tillman, Sture
Sundvall, Lars Claesson, Niklas Kvartsén, Johan Wineström och Sten Andersson.
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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
Niklas Kvartsén valdes till protokolljusterare, Therése Norén till
mötessekreterare.
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Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.
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Rapporter
Ungdom
Lotta Maxe rapporterade utförligt på vårmötet (se det protokollet) men
rapporterade idag till Per Tillman att 10 st ungdomar var med i ena
seglargruppen häromdagen och 8 st i andra gruppen.
Lövskär
Lars Claesson och Sture Sundvall berättade om läget på Lövskär. Lars
rapporterade att det bara kom 18 pers på första fixadagen men mkt av
det som behövdes göras är gjort ändå, men ändå finns en hel del kvar att
åtgärda. Ligger en lista vid klubbhuset där man får fylla på vad man har
gjort. Sture har köpt in lite verktyg, ny toalett, fyrstegstrappstege mm.
Lillen sågade upp alla björkar. 2 500 kostade arboristen (mer om det i
vårmötesprotokollet).
Segling
Ingen rapport
Slipen
Sten Andersson rapporterade. Skrotgubben har varit där. Grus kommer
nästa vecka. Det börjar bli trångt på slipen, se senare punkt.
Nöje
Ingen rapport.
Vårmötet
Kort rapport. 50-tal personer deltog.
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Ekonomi
Leif Karlsson gick igenom budgetuppföljningen, vi ligger just nu dock
under med inkomna medlemsavgifter och sjösättningsavgifter men det
lär visa sig senare var det landar. Budgeten i balans och vi ligger över
budget.
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Nya och utträdande medlemmar
Nya medlemmar
Ansökan från Stefan Eriksson m familjemedlem Birgitta Eriksson. Stefan
har köpt en båt som ligger på slipen. Vi väljer in dem o han får behålla
slipplatsen.
Utträdande medlemmar
Inga
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Meddelanden
Inga
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Övriga frågor
E-faktura & deklaration
Det vill vi gärna ha i så många fall som möjligt. Leif Karlsson lyfte frågan
och han fick i uppdrag att undersöka detta vidare. Leif Karlsson fyller i
och lämnar blankett till Skatteverket för att slippa deklarera.
Fototävling
Idé från två medlemmar som styrelsen gärna sjösätter sommaren 2015.
Therése sätter ihop jury och regler och delegerar det praktiska till
webmastern. Tanken är att kunna använda bilderna i jubileumsboken och
på hemsidan.
Mastkran
Önskemål om fotstöd innanför tornet istället för att man ska stå på
balkarna och balansera. Sten Andersson ringer o kollar huruvida detta
kan göras – eller inte - och om besiktning behövs.
Nästa möte: Preliminärt 8 juni, 18.00 Mälbybasen

10

Mötet med arbetsgrupperna avslutades och enbart
styrelsemöte tog vid:
Ljudanläggning
Niklas Kvartsén har kollat priser och har hittat en för nästan 6000 med
två högtalare. Vi hittade ytterligare en liknande variant på nätet och
styrelsen diskuterade olika alternativ. Niklas kollar vidare och ser om den
lokala leverantören kan göra något på priset samt uppgradera med
basanläggningsdel. Kanske att vi till och med får ta med den ut till
Lövskär och prova hur ljudet blir.
Elkostnad, debitering
En inkommen fråga. Finns ett tidigare beslut på 2kr per kWh och
styrelsen beslutade att det gäller tills vidare för alla.
Mastställ
Vi har sett möjligheter att lösa trångboddheten på Slipen bland annat
genom att flytta mastställ och bereda marken. Styrelsen diskuterade
några olika förslag. Förslaget är att göra på det sätt om vi anser verkar
bäst för helheten och blir det inte bra får vi revidera. Beslutet är att flytta
de två stora mastställen till mellan nuvarande mastställ och nya
servicebryggan. Styrelsens ordförande, styrelsens ansvarige för
slipplatser och subliftgruppens ansvarige får i uppdrag att ”sjösätta” detta
på bästa sätt, enligt beslutet.
Budget 2016, festen
Max 200 kronor per festdeltagare är förslaget att de får debitera,
förslagsvis kostnadsfritt för barn upp till 12 år. Styrelsen tog ett beslut om
20 000 kronor i budget initialt enkom för jubileumsfesten. Festkommittén
får komma in med förslag utifrån detta.

Mötet avslutades

Vid tangentbordet

Justeras

Therése Norén

Niklas Kvartsén

