Vårmöte Torshälla Segelsällskap 2011-05-12
Jollebasen Mälby klockan 19.00
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Mötets öppnande
Ordförande Håkan Wallin hälsade ett cirka 20-tal medlemmar välkomna
och förklarade mötet öppnat.
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Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
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Val av två justeringsmän tillika rösträknare
Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Ander Öbrink och Sven-Arne
Bjällhage
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Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll, årsmötet, lästes upp samt tillägg till slipreglerna,
samtliga lades till handlingarna.
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Rapporter

Ungdom:

Lotta M rapporterar att 5-6 TSS-ungdomar ska segla med Svearna på
måndagarna. Totalt är det ca 40 stycken aktiva ungdomar i seglarskolan.
Seglingen börjar nästa måndag (med uppehåll under semestern) och
håller på 3-4 veckor efter semestern. Uppdelning i tre grupper, från
nybörjare till mer avancerade. Seglarlägret börjar direkt efter midsommar
på Bubben. Sörmlands seglarförbund håller på att avveckla sig själv,
60 000 kr ska fördelas ut till ungdomsverksamhet i klubbarna efter
ansökan. TSS ansöker om bidrag för segel, beslag + motorn till
styrpulpeten. Medlemmar efterlyses till båtvård 21-22/5. Panelbyte ska
även göras på jollebasen, räknas in i arbetsplikten. Blänkare kommer
läggas ut på hemsidan.

Segling:

(Lotta M) Första seglingen var i går, 1 båt dök upp så det blev inställt.
Svearna har ordnat en funktion på sin hemsida där man kan efterlysa
gastar eller skeppare etc. Kan vara ett alternativ om man har svårt att få
ihop en besättning. Onsdag 5/6 är det segling vid Sundbyholm,
kortbanan.

Lövskär:

Janne rapporterar att golvbrunnar och golvspånskivorna är på plats. Det
mesta material är utkört så det blir full aktivitet kommande helger. Foder
och listverk fattas. Elen blir sponsrad till 100%. En uppskattning är att
diverse sponsorer; EME, K-rauta, Bravida, Steelpool, Kalle på rörsidan,

mm bidragit med ca 60-70 000 kr i sponsring till projektet. Bastudelen
beräknas vara klar till kräftskivan. Det är avsatt 70 kkr i år i budgeten till
bastun. Kan eventuellt användas till mastkransprojektet. Melle ser till att
listor sätts upp på Lövskär på vad som ska göras på städdagen.

Slipen:

(Mastkran) Lyfthöjd 13 meter, en 15 meters mast kan lyftas direkt från
bryggan. Konstruktionsritning är gjord. Anläggningen ska C-märkas,
provlyftas och märkas med handhavande samt maxvikten (300 kg spel).
Det blir en viss diskussion om att uppgradera till större spel. Ekonomiskt
är det inte att rekommendera. Endast ett fåtal båtar har det behovet
medans kostnaderna drar i väg när det inte går med mekaniskt spel.
Tidsplan; Gjutning i höst och sen beror det på vilka pengar som kan
avsättas ytterligare. (Sublift) Sture rapporterar att bandspännaren är på
plats och att breddningen fungerar bra efter smörjning med teflon.

Matrikel:

Är förhoppningsvis färdig på måndag. Rabattkupong på Hjertmans även i
år. Se till att handla!
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Ekonomi
Leif rapporterar att subliftsräkningen ännu inte kommit. En
sammanställning har gjorts på nedlagda kostnader för bastun: 134 kkr
samt mastkran: 30 kkr. För övrigt inget att rapportera.
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Nya och utträdande medlemmar
Fullt medlemskap
Anders Jansson (Marex 24)
Leif Lindblom (Nord 80)

Familjemedlemmar
-

Stödjande medlemskap
Utträdande (stödjande)
4 stödjande medlemmar kommer att avföras om de inte betalar
medlemsavgiften senast 31/5
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Meddelanden
Inga meddelanden
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Profilkläder
På fråga om medlemmarna önskar profilkläder blir svaret ja.
Medlemmarna uppdrar åt styrelsen att gå vidare för att se vilket företag
och vilka produkter som kan vara lämpliga att erbjuda medlemmarna
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Mötet avslutas

Vid protokollet

Magnus Nyström

Justeras:

Anders Öbrink

Sven-Arne Bjällhage

