SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-08-26

Styrelsemöte Torshälla Segelsällskap
Datum:

Onsdagen den 26 augusti 2015, klockan 18:30 – 19:30

Plats:

Mälbybasen, Torshälla

Ordförande:

Per Tillman

Sekreterare:

Malai Bierfeldt

Justerare:

Niklas Kvartsén

Beslutande:

Per Tillman, ordföranden
Niklas Kvartsén, vice ordföranden
Malai Bierfeldt, sekreterare
Johan Wineström, ledamot
Leif Karlsson, kassör
Jan Lindgren, ledamot

Övriga närvarande: Sture Sundvall, sammankallande Lövskärskommittén 50 %
Lars Claesson, sammankallande Lövskärskommittén 50 %
Birgitta Öbrink, ansvarig medlemsregister , fakturahantering
Anders Öbrink, ansvarig båtplatser
Sten Andersson, sammankallande slipkommittén
Christer Albertsson, sammankallande nöjeskommittén

1

Mötets öppnande
Ordförande hälsar välkomna och förklarar mötet öppnat.

2

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns.

3

Val av protokolljusterare
Niklas Kvartsén väljs till justerare av dagens protokoll.
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4

Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll läses upp och läggs till handlingarna.

5

Rapporter
a) Ungdomsverksamhet
Lotta Maxe har rapporterat förhinder. En rapport har inkommit där det
bland annat framgår att ordinarie ungdomsverksamhet med seglarskola
har denna vecka, måndag den 24 augusti, startat och pågar fram till och
med vecka 40.
Rapport från Parkfestisvalen:
Prova på segling ägde rum torsdag den 6 augusti 2015 samt fredag den 7
augusti 2015, mellan klockan 16-18. Antalet deltagare uppskattades till
cirka 450 personer. De båtar som fanns tillgängliga var optimist, c55,
accessjollar samt handikappanpassade båtar som stiftelsen Skota hem
deltog med.
Å-sprinten ägde rum under lördagen den 8 augusti 2015. Antalet
deltagande lag var åtta.
Även detta år ägde politikerracet rum där tre partier deltog.
Samtliga aktiviteter bidrog till stort deltagande samt publikuppslutning. Vi
har fått mycket bra feedback från besökare, kommunen och politiker.
Efter avslutad Parkfestival påbörjades seglarskolan, söndag - torsdag.
Första dagen, söndagen den 9 augusti 2015 befann de sig på
Eskilstunaån. Från och med måndagen den 10 augusti 2015 fram till och
med torsdagen den 13 augusti 2015 pågick seglarskolan på Mälbybasen.
Deltagarna bestod av sju nybörjare samt fem barn deltog på seglarfritids
(de barn som seglar blå grupp optimist).

b) Lövskär
Sture Sundvall rapporterar:
 Det har fungerat bra under sommaren och mycket tack vare de
tillsynspersoner som utsetts.
 En grästrimmer/röjsåg har införskaffats.
 Varmvattenberedaren är eventuellt trasig. Säkringen löser ut vid
flertal tillfällen. Målet är dock att hålla den i drift säsongen ut.
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 En förfrågan har inkommit från SSAros om att låna T-bryggan samt
klubbhuset den 5 september 2015.

c) Slipen
Sten Andersson rapporterar:
 Offert från GBD inväntas. De har dock inte visat stort intresse på att
räkna fram ett pris.
 Höststädningen startar måndagen den 31 augusti. Då finns möjlighet
för medlemmar att utfärda sin arbetsplikt.
 Många medlemmar efterfrågar båtplats. Klubben/styrelsen kan dock
ej utlova fler båtplatser förtillfälligt.
 Mer grus är beställt till gårdsplan.
 El samt vatten kommer att kunna tillhandahållas under vecka 36.

d) Segling
Thord Nogerius har meddelat förhinder. Inga rapporter har inkommit.

e) Nöje
Christer Albertsson rapporterar:
 Midsommarfirandet var mycket trevligt.
 Kräftskivan ägde rum lördagen den 15 augusti 2015 och även detta
firande var lyckat och trevligt. 54 båtar låg i hamnen och därutav blev
antalet deltagare 116. Kommittén har gjort ett fantastiskt bra arbete.
 Kommittén efterlyser en lokal till Jubileumsmiddagen som ska äga
rum den 19 mars 2016.

f) Övriga rapporter:
Inga övriga rapporter.

6

Ekonomi
 Budgetuppföljning
Leif Karlsson redogör ekonomin. Inget som avviker från budgeterat,
ekonomin är i balans.
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Övriga intäkter;
Hamn-/elavgifter 3200 kronor.
Kiosk 9900 kronor.

7

Nya och utträdande medlemmar
Nya medlemmar:
Roberth Hallin
Jeanette Söderberg
Peter Kajmo
Michael Mantsinen
Åsa Åhlen
Claes Thunberg
Anne-Charlotte Särefors

Familjemedlem
Familjemedlem
Fullvärdig
Familjemedlem
Familjemedlem
Familjemedlem
Familjemedlem

730306
740128
680525
850401
850401
571003
560304

Fullvärdig
Fullvärdig
Familjemedlem
Familjemedlem

xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx

Utträdande medlemmar:
Bertil Nessle
Hanna Göransson
Viktor Dovesten
Ulf Linder

8

Meddelanden
 Eskilstuna kommun
Inbjudan till seminarium med workshop angående Eskilstuna framtida
idrottspolitik.
Uppdrag: Per Tillman tillfrågar Stefan Maxe.
 Eskilstuna Energi och Miljö, V-a
Inbjudan till informationsmöte om samarbete där föreningar har möjlighet
till kassatillskott genom Eskilstuna El.
 Gällande tidigare fråga från medlem angående avgifter för
båtupptagning samt båttvätt inför kappsegling
En medlem har tidigare varit i kontakt med styrelsen angående avgifter
för båtupptagning vid båttvätt inför kappseglingar. Per Tillman har haft
löpande dialog. Medlemmen har fått fel information angående avgifter.
Medlemen har betalat in 1500 kronor. Frågan är nu utredd.
 Rabatter hos Hjertmans
Medlemmar har 15 procent i rabatt hos Hjertmans i Västerås. Ett
medlemskap måste kunna uppvisas.
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Uppdrag: Per Tillman kontaktar butikschef om hur medlemskapet ska
kunna uppvisas, exempelvis i form av ett medlemskort.

9

Övriga frågor


Fototävling
Therese Norén flaggar för en fototävling. Juryn består av Mikael
Andersson från Eskilstuna kuriren, Per Tillman samt Johan Wineström.



Swishkonto
Therese Norén frågar om möjligheten, för Torshälla Seglarsällskap, att
införskaffa ett Swishkonto. Detta skulle möjliggöra för fler betalsätt för
både medlemmar likväl för hamngäster.
Beslut:
Therese Norén får i uppdrag att se över möjligheten om införskaffande av
ett Swishkonto.



Medlemregister/ekonomiprogram
Birgitta Öbrink samt Anders Öbrink har undersökt möjligheten till ett nytt
medlemsregister/ekonomiprogram.
Idrottonline har inget program som är täckande. Visma förening har ett
program som passar Torshälla Segelsällskaps behov.
Beslut: Leif Karlsson och Birgitta Öbrink får i uppdrag att köpa in
medlemsregister/ekonomiprogram från Visma.



10

Lista över vilka båtar som ligger på slipen under sommaren
Birgitta Öbrink efterlyser en lista över vilka båtar som ligger på slipen
under sommaren.

Tid för nästa styrelsemöte
Torsdagen den 1 oktober 2015, klockan 18:00, Mälbybasen Torshälla.

Per Tillman avslutar mötet med arbetsgrupperna klockan 19:00.
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11

Frågor för enbart styrelsen
 Sen sjösättning för subliftförare
1) Subliftförare betalar ordinarie avgift vid sjösättning på våren samt
ordinarie avgift vid upptagning på hösten.
2) Subliftförare betalar ingen förhöjd avgift utanför ordinarie sjösättning
på våren eller upptagning på hösten.
En tidigare subliftförare som har betalat dubbelavgift för sin
båtupptagning ska återbetalas. Ett meddelande om felbetalning skickas
till berörd subliftförare.
 Utestående fodringar
Fodringar uppgår till sammanlagt 14600 kronor. Per Tillman samt Niklas
Kvartsén kontaktar de som inte betalat sjösättningsavgifter.
 Avgift för medlem som legat på servicebryggan
Medlem har betalat in 1700 kronor när de har legat på servicebryggan.
Medlem har dock ej fått tillgång till varken el eller vatten.
I och med detta får medlem en reducerad avgift till 1000 kronor.

Mötet avslutas klockan 19:30
______

Ordförande

………………………………….
Per Tillman

Sekreterare

………………………………….
Malai Bierfeldt

Justerare

………………………………….
Niklas Kvartsén
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