Torshälla Segelsällskap
Styrelsemöte, Munktellarenan 12 november 2015
I. Mötets öppnande
Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
II. Närvarande
Lena Tillman, Leif Karlsson, Lotta Maxe, Sture Sundvall, Jan Lindgren, Johan
Wineström, Christer Albertsson, Per Tillman, Birgitta Öbrink
III. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns.

IV. Val av justeringsman
Johan Wineström väljs att justera dagens protokoll.

V. Föregående protokoll
Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna.
VI. Rapporter
Ungdomssektionen
Lotta Maxe berättar att några ur ungdomssektionen ska iväg två dagar på
”Träffen”. Vidare berättar Lotta att det ska genomföras två jolletävlingar
tillsammans med Svearna kommande säsong. Det kan komma behövas
funktionärer. En projektgrupp finns.
Lövskärskommittén
Sture Sundvall meddelar att 21 oktober stängdes vattnet av på Lövskär och
under vecka 45 togs klubbracern upp och höstservades.
Tidig vår planerar kommittén att tömma toatanken för rengöring, detta är inte
gjort sedan toaletterna installerades. Om vintern bjuder på bra isar kommer
service av bryggorna att ske.
Per Tillman berättar angående hamnavgift att om en sådan tas ut är det
sannolikt att det räknas som gästhamn och därmed finns krav på station för
toatömning, detta enligt information från Patrik Björklund, seglingscoach i
Södermanland.
Jan Lindgren informerar om de två offerter som kommit in till hamnprojektet
på norra sidan av Lövskär. Han redogör för offerternas innehåll samt dess föroch nackdelar. Styrelsen har även skickat in en skrivelse till
stadsbyggnadsförvaltningen i Västerås för att få deras syn på upprustning av

den befintliga anläggningen, det vill säga piren och muddring för
hamnanläggningen. Styrelsen avvaktar svar från Västerås innan vidare beslut
fattas.
Slipen
Sten Andersson har via SMS meddelat att vattenläckan på slipen är lagad
men att slangarna behöver bytas, förslagsvis efter sjösättningsperioden i vår.
Vidare ser Donald till att vattenposterna på servicebryggan är färdiga när
vattnet släpps på i vår.
Per Tillman frågar ansvarig i slipkommittén när servicebryggan ska
färdigställas.
Seglingskommittén
Återkoppling via mejl från Thord Nogerius angående jubileumssegling 2016.
Det krävs mycket administration att arrangera en tävling via SSF. TSS saknar
enligt Thord Nogerius de utbildade funktionärer som krävs för att genomföra
en av SSF sanktionerad tävling, tävlingsledare, seglingsledare eller domare
på blå nivå. Nogerius föreslår att tävlingen bara kallas jubileumssegling (från
SSF: Klubbtävling som riktar sig till den egna och grannklubbarnas seglare.
och bjuda in klubbar i närområdet) Tävlingen föreslås gå av stapeln i mitten
av augusti, vilket är avstämt med Svearna. Per Tillman kollar med Stefan
Maxe vad gäller regler.
Nöjeskommittén
Christer Albertsson berättar att arbetet med jubileumsfesten fortgår i
kommittén.
Övriga rapporter
Per Tillman återkopplar i nyckelfrågan gällande medlemmar som utträtt. Ett
känt problem enligt ansvarig, Gunnar Wärn, han pratar med dem han träffar.
Har varit svårt att få till en rutin som fungerar.
Styrelsen beslutar att sekreteraren skickar de protokoll som innehåller
utträdande medlemmar till nyckelansvarig, Gunnar Wärn, så han kan kontakta
de berörda för återlämnande av nycklar.
Styrelsen beslutar att Leif Karlsson köper in Visma utan serveranslutning för
att underlätta det administrativa arbetet med ekonomi och medlemsregister.
VII. Ekonomi
Leif Karlsson berättar att budgeten följs bra. Sparbössorna på Lövskär
genererade mellan 3500 och 4000 kr under säsongen. Kiosken gjorde en
vinst på 5000 kr under sommaren.

VIII. Nya och utträdande medlemmar
Ny medlem sedan föregående styrelsemöte är Alf Turborn. Utträdande
medlemmar är Per-Ivar Rönje, Jörgen Karlsson, Larz Lundhe och Martina
Lundhe.

IX. Övriga frågor
Medlem Magnus Andersson föreslår kurs för förarbevis. Frågan har gått
vidare till Patrik Björklund, seglingsansvarig i distriktet som snickrat ihop ett
kursförslag. Åtta tillfällen plus examination, 15-25 deltagare, preliminär
deltagaravgift 1500 kr för vuxna och 750 kr för ungdomar. Ungdomarna
delfinansieras med eventuella bidrag, vuxna till självkostnadspris. Styrelsen
beslutar att projektet ska finansieras av deltagaravgift och bidrag, således
utgår inget bidrag från TSS. Det finns åtta intresserade ungdomar.
Jollebasen meddelar via Patrik Björklund, att de har problem med
sommarstugeföreningen som inte riktigt förstår avtalet om två
sjösättningsdatum och två upptagningsdatum. Efter diskussion i styrelsen
meddelas Patrik Björklund att Driftstyrelsen på jollebasen har mandat i
frågan.
Sture Sundvall berättar att trädgårdsmöbler och vattenslangar står/hänger
kvar ute på slipen. Per Tillman pratar med ansvarig i frågan.
Från punkt X sammanträder enbart styrelsen.
X. Medlemsärende
Enskild medlem inbjuds till möte med styrelsen
XI. Nästa möte
10 december klockan 18.30 i Munktellarenan.
XII. Avslutande
Ordförande förklarar mötet avslutat.
Styrelsens beslut 2015-11-12
Styrelsen beslutar att sekreteraren skickar de protokoll som innehåller
utträdande medlemmar till nyckelansvarig, Gunnar Wärn, så han kan kontakta
de berörda för återlämnande av nycklar.
Styrelsen beslutar att Leif Karlsson köper in Visma utan serveranslutning för
att underlätta det administrativa arbetet med ekonomi och medlemsregister.

Protokollförare: Lena Tillman

Justerat av: Johan Wineström

