Vårmöte Torshälla Segelsällskap 2016-05-10
Jollebasen Mälby
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Mötets öppnande

Ordförande Per Tillman öppnade mötet. Ca 50 medlemmar närvarande.
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Godkännande av dagordning

Dagordningen godkännes.
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Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Lars Claesson och Hans Dahlberg väljs till justeringsmän tillika rösträknare.
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Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll lästes upp och läggs till handlingarna.
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Rapporter

Ungdom
Lotta Maxe berättar att de startat säsongen med EM-kval för e-jollar under Valborgshelgen.
Deltog gjorde76 st e-jollar. Det blev endast 4 starter p g a dålig vind. Alla deltagare var nöjda
och glada under eventet. I måndags var det uppstart av ordinarie verksamhet. 3 grupper finns
nu. Lotta säger att de hoppas på fler barn i grupperna. Just nu deltar ca 15-20 barn. Vidare
berättar hon att de kommer anordna 3 st seglarskolor under sommaren. V 26, 31 och 32. Det
blir dagläger. Anmälan görs på hemsidan. Det blir uppehåll under semestern. Annars pågår
aktiviteter fram till hösten. Ålder på deltagare är från åk 3 samt att man måste kunna simma
200 m.

Segling
Thord Nogerius rapporterar att onsdagsseglingarna denna säsong startar från och med den 25
maj och håller på till 15 juni. Därefter blir det uppehåll för semester. Den 10 augusti drar det
igång igen och avslutas 1 vecka in i september. Mer information finns på hemsidan. Som
tidigare anordnar TSS varannan vecka och Svearna varannan.
Hans Dahlberg berättar om den regelkurs som kommer att ske den 18 maj klockan 19 på
jollebasen. Den vänder sig till den som aldrig tidigare startat i en tävling, det vill säga en låg
nivå där man lär sig grunderna i kappseglingsregler. Det finns en regelbok som är bra att ha.
Ungefärligt pris på denna är 50 kr. Kursen pågår ett par timmar. Fika är planerat i samband
med utbildningen. Lotta Maxe undrar om C55-ungdommarna skulle kunna gå denna kurs och
Hans välkomnar dem. Svearna är också inbjudna.
Anders Kullstam berättar om den kommande eskaderseglingen. Detta sker fredagen den 27
maj till och med söndagen den 29 maj. På programmet står segling, middagar, bastubad m m.
Viktigt är information om segling förbi Kvicksundsbron. Här pågår reparationer och de som
är intresserade av seglingen stannar kvar efter detta möte för att få mer information. Kostnad
för middag och gästhamnsplats blir max 300 kr per person. Tag med kontanter. Detta betalas
gemensamt på plats. Mer information om eskaderseglingen kommer på hemsidan inom kort.

Lövskär
Lars Claesson rapporterar att i helgen 7-8 maj var det vårstädning på Lövskär. Ca 40 personer
ställde upp med arbete och glatt humör. Tidigare under våren har medlemmar gjort rent
toalettsystemet och kopplat vattnet till kök och bastu. Termostaten till varmvattnet i bastun är
trasig och ett nytt är beställt. 2 defekta WC-stolar är borttagna och skall bytas ut.
Samtliga byggnader är nu välstädade, både in- och utvändigt.
Förrådet i klubbhuset har fått ny skåpsinredning. Köket har fått nya matbestick och de gamla
har tacksamt mottagits av jollebasen.
Klubbhusets tak på södra sidan är klart för ny takplåt som skall läggas på nu i helgen. Till
detta arbete krävs handkraft så ni medlemmar som ännu inte har gjort er arbetsplikt är mer än
välkomna till Lövskär kommande helg.

Utöver detta krävs att vedklyven är igång hela helgen, så det råder ingen brist på arbete.
Inseglingen till Lövskär söderifrån har förberetts för farledsprickning. Nya märken kommer
snart att sättas ut.
Till sommaren behövs flera tillsynsmän för att Lövskär ska kunna hållas i bra skick, framför
allt under semestertiden. Vill du ställa upp på detta, så kontakta Lars Claesson telefon 070375 72 59.

Slipen
Kjell Göthberg rapporterar att möte hölls i april om vad som behöver göras. Spelet från
spelboden skall flyttas till rampen. Trappor spikas på servicebryggan.

Nöjen
Christer Albertsson – Uppslutning jubileumsfesten var drygt 100 personer. Det blev en
mycket lyckad fest. Även krogägaren var nöjd. Han tyckte att alla var fina gäster som skötte
sig väl. Vi är varmt välkomna tillbaka.
Vidare är det dags för att planera för midsommar på Lövskär och även för jubilemsseglingens
fest. Midsommar blir sig lik men med någon slags krydda.

Subift
Hans Dahlberg är nöjd med att subliften fungerar perfekt. Cirka 70 båtar är nu i, det vill säga
att ca hälften är kvar att läggas i. Subliftsgruppen vill att spelet monteras vid rälsen på
rampen, detta för att kunna dra upp subliften vid eventuellt haveri. Därför vill de att detta
skall flyttas. Endast 7 båtar är bokade att läggas i inför kommande helg. Det betyder att det
finns utrymme för att lägga i fler. Tänk på att inte vänta till sista dagen. Då kanske det inte
längre finns tidsutrymme för alla att läggas i till ordinare avgift.

Övriga rapporter
Swish är beställt till Lövskär. Denna betalningsapp kan användas istället för kontanter när vi
handlar i kiosken och för bidrag för el mm. Det utgår ingen bankkostnad för föreningar hos
Swedbank för detta.
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Propositioner och motioner

Per Tillman föredrar styrelsens proposition enligt följande:
Styrelsen föreslår inrättandet av en arbetsgrupp, vilken får i uppdrag att revidera sällskapets
stadgar och ordningsregler. Detta för att säkerställa optimal tydlighet. Styrelsen föreslår att
valberedningen får i uppdrag att tillsätta gruppen, vilken lämpligen består av tre personer
varav en representant från styrelsen. Gruppen skall vara tillsatt senast den 15 augusti 2016,
namn på personerna i gruppen kommar att presenteras på hemsidan.
Ambitionen skall vara att resultatet kan presenteras till årsmötet 2017.
Ovanstående är förslag.

Håkan Wallin berättar att valberedningen vill föreslå 4 personer till denna grupp. Dock är inte
Hanna Thim (valberedningen) tillfrågad i ärendet ännu och därför avvaktar vi till höstmötet i
september för att utse gruppen. Valberedningen bör ta i beaktande att föreslå gruppen så att
det blir en demokratisk tyngd och att hela klubben blir representerad. Propositionen bör
skrivas om med små justeringar. Ärendet ajourneras vid detta möte.
Omröstning sker muntligen:
Bifallas propositionen – Nej
Avslås propositionen – Ja
Propositionen avslås och ajourneras.
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Ekonomi

Ekonomirapporter har lagts ut på bordet för alla i mötet att se. Ekonomi är i balans.
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Nya och utträdande medlemmar (sedan årsmötet)

Nya medlemmar
Birgitta Strömberg
Lars Axelsson
Conny Malm

Utträdande medlemmar
Susanne Johansson
Joel Väyrynen
Lars Andersson
Sofie Johansson
Peter Grahn
Marianne Östgren
Ulf Hallberg
Jörgen Hallgren
Roland Nordh
Birgitta Nordh
Jerry Ljunghaga
Ingela Gustafson
Johnny Hedkvist
Katarina Hedkvist
Pierre Hedkvist
Anette Persson
Bengt Åke Persson
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Meddelanden

Upplysning. Det har kommit nya direktiv för sjömärkning. Märkena för Rökaströmleden
kommer att plockas in innan sommaren.
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Övriga frågor

1.
Håkan Wallin: Han har noterat att styrelsen beslutat att hyra ut ytterligare två
nya platser på servicebryggan. Han säger att han känner sig tveksam eftersom det är många
båtar är kvar att lägga i. Stolpar är ditsatta och utrymmet på bryggan har därmed minskat. Han
tycker det är olyckligt att man tar ytterligare två platser från servicebryggan.
Många olika åsikter dryftas om detta. Åsikterna är hörda. Styrelsen ser pragmatiskt på det
hela. Beslut kan revideras om de är felaktiga, men detta ses inte i nuläget som ett problem.
Det bedöms att det finns plats. Styrelsen har pratat med medlemmar innan beslutet. Olika
uppfattningar kommer alltid finnas. Styrelsen måste dock kunna ta beslut.
2.
Karl-Ivar Käck kommer med ett tips till alla medlemmar – ta fram stadgar och
ordningsregler och läs på vad det står. Då kan alla delta om de blir ombedda att delta i
gruppen för att vara med och ge förslag på ändringar av stadgar och ordningsregler.
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Mötet avslutas

Per Tillman tackar alla och avslutar mötet.

Vid protokollet
--------------------------------------------Pernilla Israelsson

Justeras

--------------------------------------------Lars Claesson

--------------------------------------------Hans Dahlberg

