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Protokoll fört vid Torshälla Segelsällskaps styrelsemöte 2016-03-17
Plats: Torshälla stads förvaltning, Medborgarhuset, Torshälla
Närvarande
Ordförande:
Kassör:
Sekreterare:
Vice sekreterare:
Ledamot:
Ledamot:
Sammankallande Lövskärskommittén:
Sammankallande nöjeskommittén:

Per Tillman
Leif Karlsson
Birgitta Norberg Brorsson
Pernilla Israelsson
Jan Lindgren
Johan Wineström
Sture Sundvall
Christer Albertsson

1. Mötets öppnande
Ordförande Per Tillman förklarade mötet öppnat.

2. Godkännande av dagordning
Punkt 8, Övriga frågor, kompletterades med frågorna: Avgift båtbottentvätt,
Projektansökan jolle ungdom och Proposition stadgar. Dagordningen
godkändes.

3. Val av justerare
Till justerare valdes Johan Wineström.

4. Föregående mötesprotokoll
Ordförande Per Tillman gick igenom föregående mötesprotokoll, 2016-02-16.
Protokollet lades till handlingarna.

5. Rapporter
Ungdomsverksamhet
Lotta Maxe var förhindrad att delta i mötet, men hade via mejl skickat en
rapport till Per Tillman med följande innehåll:
En utmaning är elitserietävlingen i e-jollar som äger rum under
Valborgshelgen.
Lokalen har fått läckage i taket. Det kommer att åtgärdas inom kort.
Den viktigaste frågan för ungdomsverksamheten rör en ansökan om bidrag
som Patrik Björklund utformar (se information om Projektansökan nedan).
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Sammanfattning av projektansökan
Projektets syfte är att förbättra förutsättningarna för Eskilstuna Jolleseglare att
bedriva en bred och säker verksamhet i form av träningar och seglarskolor.
Projektets mål är att
• Öka antalet genomförda seglarskoleveckor till 3–4 veckor per sommar
• Öka antalet nya deltagare per seglarskolevecka till 10–15 personer
• Få fler aktiva jolleseglare i träningsverksamheten
• Kunna fortsätta erbjuda ”Prova-på-tillfällen” tillsammans med skolor och
olika aktörer i kommunen, t.ex. Elevens val, Sommartorget och
Eskilstuna Parkfestival
• Vara en attraktiv partner för rekrytering av unga ledare (15–25 år)
• Erbjuda fler unga ledare en möjlighet att arbeta som tränare/instruktörer
under sommarlovet.
Projektet ska möjliggöra byte av och komplettering av befintlig utrustning för
att anpassa den till moderna miljökrav och förutsättningar. Befintlig utrustning
är väl underhållen och fungerande men otidsenlig. Moderna båtar har högre
prestanda och driftsäkerhet. Projektet omfattar inköp av:
• En 4,5 m gummibåt (komplett med trailer)
• Inköp av två moderna utombordare med elstart 30 hp
• Inköp av sex nya seglarskoleoptimister
Sökande är en samarbetsorganisation bestående av tre olika föreningar:
Segelsällskapet Svearna, Torshälla Segelsällskap och Mälbybasens
driftsorganisation.
Ansökan skickas till:
Rekarne Sparbanksstiftelse
RF Idrottslyft – Anläggningsstöd
SSF Idrottslyft – Båtbidrag
Om ansökan bifalles kan beslut behöva tas i respektive klubbstyrelse om en
kontantinsats för att säkerställa egeninsatsen. Enligt aktuell projektkalkyl
beräknas insatsen uppgå till 20–40 000 kr per förening.
Lövskärskommittén
Sture Sundvall rapporterade att en ”Att-göra-lista” har utformats och att den
ska behandlas vid ett möte med Lövskärskommittén den 5 april. Racern sätts i
sjön före påsk. Toaletten ska göras i ordning och rengöras. Plåt till taket
sponsras av Planja.
Angående byggandet av ytterligare brygga på Lövskär beslutades att
Muddrar-Kalle ska inlämna ny offert för jämförelsens skull p.g.a. att den
tidigare offerten skilde sig i utförande.
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Per Tillman rapporterade att ansökan inlämnats till Länsstyrelsen om
vattenskyddsverksamhet och strandskyddsdispens samt till kommunen om
byggnadslov.
Slipen
Vid årsmötet utsågs Henrik Johansson till sammankallande, men den
invändning han då framförde noterades inte. Sammankallande saknas därför
för närvarande. Per Tillman kontaktar Henrik Johansson och Tomas Haglund i
detta ärende.
Jan Lindgren tog upp frågan om sommarplatser i sjön. Vissa medlemmar har
platser i sjön men använder dem inte. I reglerna för slipen anges hur detta ska
hanteras. Platserna får inte hyras ut i andra hand. Kö till platserna finns. Jan
Lindgren kontaktar de berörda.
Seglingskommittén
Inget att rapportera.
Nöjeskommittén
Christer Albertsson rapporterade om förberedelserna inför 90-årsjubiléet
lördagen den 19 mars 2016. 103 personer var anmälda till festen.
Övriga rapporter
Inget att rapportera.

5. Ekonomi
Budgetuppföljning
Leif Karlsson redogjorde för ekonomin. Rapport från kassören har skickats till
ordförande. Ekonomin är i balans.
Mötet beslutade att TSS ska sponsra vickning på 90-årsfesten.

6. Nya och utträdande medlemmar
Nya medlemmar
Lars Axelsson
Conny Malm
Utträdande medlemmar
Ingen

7. Meddelanden
Inga
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8. Övriga frågor
Miljöansvarig – arbetsbeskrivning
Magnus Andersson ska som miljöansvarig få en arbetsbeskrivning av
styrelsen. Styrelsen beslutade att det första uppdraget blir att utforma en
miljöpolicy som sedan presenteras för styrelsen. Per Tillman ger honom
uppdraget.
Avgift båtbottentvätt
Hans Dahlberg gav vid årsmötet förslag om fasta dagar för tvätt.
Subliftkommittén har lämnat förslag till dagar etc., 2 dagar på våren, 2 i
augusti och 2 på hösten. Gäller alla medlemmar. Styrelsen beslutade att
båtbottentvätt är på försök gratis under det första året.
Projektansökan jolle ungdom
Per Tillman redovisade det mejl från Patrik Björklund som refererats ovan
under punkt 5, Rapporter. Styrelsen ansåg att TSS bör stödja
ungdomsverksamheten.
Proposition stadgar
Per Tillman ska formulera ett förslag till proposition angående stadgar och
kontakta revisor Karl-Ivar Käck angående tillsättning av personer som ska
arbeta med översynen av stadgarna.

9. Tid för nästa möte
Nästa möte äger rum torsdagen den 21 april kl. 18, Torshälla stads
förvaltning, Medborgarhuset, Torshälla.

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Birgitta Norberg Brorsson

Per Tillman

Johan Wineström

