Vårmöte Torshälla Segelsällskap 2015-05-07
Jollebasen Mälby
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Mötets öppnande

Ordförande Per Tillman öppnade mötet. Cirka 40 medlemmar närvarade.
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Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.
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Val av mötesordförande, mötessekreterare samt två
justeringsmän tillika rösträknare

Per Tillman valdes till mötesordförande, Therése Norén valdes till mötessekreterare,
Lars Claesson och Hans Dahlberg valdes till justeringsmän tillika rösträknare.

4

Föregående mötesprotokoll

Föregående protokoll, årsmötet, lästes upp och lades till handlingarna.

5

Rapporter

Ungdom: Lotta Maxe. Vi delar Mälbybasen tillsammans med Svearna och driver en

seglarskola ihop. En grupp tjuvstartade redan i påskas. Nu startar flera grupper
igång. 30-40 ungdomar totalt. I år blir det en seglarskola i tre preioder. 8-12 juni vid
Mälbybasen. 9-13 juni vid Strömsholmen i Eskilstuna city (enbart nybörjare). 17-21
augusti, Mälbybasen Eskilstuna. Man kan anmäla sig via länk på hemsidan där det
finns mer information om seglargrupperna och seglarskolan.. Roligt att verksamheten
har vuxit och att vi har många duktiga unga seglare, från nybörjare till kappseglare.
Segling: 20 maj startar onsdagsseglingarna. 6-7 juni planeras eskadersegling.

Anmälan till Tord Nogerius.
.
Lövskär: Bävern har fällt flera träd men den björk som var en fara för toaletthuset har

tagits ner av en arborrist. Vid arbetsdagen på Lövskär uppmanas alla som dyker upp
att ta med sågar för att vi snabbt ska kunna ta hand om träddelarna. Norra taket på
klubbhuset byts. Altantak på halva altanen ska fixas. Toa, bastu och bad är nu öppet.

Lövskärskommittén vill gärna få till en lista med ansvariga i sommar. I år behöver vi
frivilliga vaktmästare, funkade perfekt förra året och behövs om vi ska kunna hålla
öppet. Ypperligt sätt att göra sin arbetsplikt genom att ta en sådan vaktmästarvecka
Slipen: Städdag mån 11, ta med verktyg. Det forslas dit grus i slutet av maj. Traktor

lånad för att fixa detta. Servicebryggan blir färdig till sjösättningarna börjar. Sten
undrar om någon kan hjälpa till med det sista.
Hans Dahlberg – maskinen går bra så vitt han vet. Segt få båtar anmäla sig till
sjösättningen hittills. 4 heldagar och två jourdagar har hittills använts för 46 båtar. I
höstas togs 137 av våra medlemmars båtar upp + 10 båtar från TMK togs upp. 27
båtar bokade för sjösättning vid datumet för vårmötet. ”Grabbarna får det svettigt i
slutet av maj”.
Nöjen: Christer Albertsson – Midsommar favoritkoncept i repris med anmälan på

plats med en liten skillnad. Max 10 personer/familj (men man kan säga vill sitta nära
eller intill). Det är ogörligt att få till gäng med 21 personer. Priser till barnens
fisketävling tar Håkan gärna emot. Allt utom kepsar – det har han en hel väska med,
hälsar han. 15 augusti är kräftskivan. Duka och städa vid fester kvalificerar som
arbetsplikt - men säg till i förväg så det går att planera. Nästa år blir det extra mycket
baluns eftersom det är jubileumsår.
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Ekonomi

Ekonomin är i balans som vanligt och mer pengar in än budgeterat, så här långt.
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Nya och utträdande medlemmar (sedan vårmötet)

Nya medlemmar hälsas hjärtligt välkomna till klubben. Sedan sist är det: Hanna
Thim, Hans Thim, Alva Thim Bånkestad och Robin Thim. Maria Stendahl, Beatrice
Anglered med Gustaf Holmgren, Ida Holmgren, Emilia Holmgren och Malte
Holmgren. Simon Wadman, Jenny Gustafsson. Åke Rosén. Alf Pettersson. Jesper
Israelsson, Pernilla Israelsson, Bror Åkerblom, Kristina Meyer. Pär Andersson.
Thomas Wedlund, Karoline Wedlund. Håkan Engström.
Utträdande medlemmar: Björn Hammar, Hannu Widlund, Mikael Bengtsson, Fredrik
Askling, Håkan Johansson, Stig Hellsberg, Jan-Erik Eriksson, Anneli Eriksson och
Christofer Ekströmer.

8

Meddelanden

Inga
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Övriga frågor

a) Rapport: Torshälla stads förvaltning bjöd in till möte och vi var där och fick nyttig
information och möjlighet för oss att delge synpunkter bland annat vad gäller
förbättringar i gästhamnen samt synpunkter kring spolplatta vs borstar.
b) Medlemsmatrikel fortsätter vi att trycka så länge det bär sig så pass bra
ekonomiskt med sponsring och annonser – samt att det finns någon som åtar sig
att göra jobbet.

c) Servicebryggan, Två båtar får plats mellan varje stolpe. 2 uthyrda platser i år för
att kolla hur det funkar, ytterligare två platser skulle i sådana fall kunna bli
aktuella, tror vi.
d) Utbyggnad av slipen är inte aktuellt i dagsläget.
e) Mastställen diskuterades och en gammal ritning ska eftersökas ifall vi vill bygga
om/renovera. Ordföranden uppmanade: Använd sunt förnuft, lägg masterna i
ställen och glöm inte namnet!
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Mötet avslutas
Per avslutade mötet.

Vid protokollet

Therése Norén

Justeras:

Hans Dahlberg

Lars Claesson

