Styrelsemöte TSS Torshälla Segelsällskap 09 06 02
Jollebasen Mälby.
Närvarande: Ronny Eriksson, Leif Klements, Eva Strand, Håkan Wallin, Allan
Åkerholm, Johan Thureson.

1. Mötets öppnande
Ordföranden Håkan Wallin öppnade mötet.

2. Dagordning
Dagordningen godkändes.

3. Föregående protokoll
Föregående styrelseprotokoll lästes upp.

4. Rapporter
• SLIPEN
- Stora containern är tömd en gång. Toaletten tömd två gånger och är nu
bortkörd.
- Tre nya sommarplatser nedströms finns nu tillgängliga.
- Avgiftshöjning av sommarplatser är planerad.
- Revidering av slipregler gällande sommarplatser planeras.
- Elförbrukningen 24 April var 1422 kW. Förbrukningen har sjunkit.
- Bertil Nessle och Per-Ivar Rönje har båda anmält sitt intresse för att
renovera optimistjollar.
- Under diskussionens gång angående jollebeståndet och dess behov av
renovering kom Ronny med ett förslag; att man som medlem i klubben
kunde adoptera / "vara värd" för en specifik jolle, och därmed ta ett
större ansvar för renovering och underhåll. Inget beslut togs dock under
mötet. Men idén finns kvar, behöver diskuteras ytterligare.
• SEGLING
- Blackouten genomförd i lördags 30/5 Vinnare Peter Öbrink med sin
Safir.
- Onsdags seglingarna rullar på, senaste seglingen blev dock inställd p.g.a.
för hård vind.
- TSS öppna, inbjudan ligger ute på webben.

• UNGDOM
- En önskan finns både hos TSS och SS Svearna att få igång en aktiv
ungdomsverksamhet vid Jollebasen Mälby. Ett samarbete klubbarna
emellan skulle gynna våra barn och ungdomar.
- Leif Klemets tar kontakt med Svearnas ordförande Per Barius ang. ett ev.
framtida samarbete gällande barn och ungdomsverksamheten vid
Mälby.

• ANLÄGGNINGSGRUPPEN
- På gång just nu är målningen av subliftgaraget.

5. Lövskär
- Det var städhelg på klubbholmen 16/5 - 17/5, några "tappra själar"
kämpade på. Det kvarstår dock en del arbete. Så möjligheten finns för
att fullgöra sin arbetsplikt i sommar för den som känner sig manad.
- Det har kommit en del gäster till Lövskär, både motorbåtar och
segelbåtar (trevligt tycker vi). Mindre trevligt är att en del förtöjer
långsides.
- Att stå på bryggan och agera polis, är inte någon bra lösning. Därför
enades styrelsen om att en skylt bör sättas upp, som uppmanar alla att
förtöja med ankare. Information om detta skall även finnas på
hemsidan.
- Ronny har varit i kontakt med "Piren" ang. projektering av landström på
Lövskär.
Köket
- Bygget fortskrider som planerat. Mattan är lagd. Det ät färdigmålat.
Köket är nu upphandlat, det blev Thors kök. Leverans sker denna vecka.
- Slutkostnad för renoveringen är inte helt klart i nuläget.
- Fler personer för montering önskas, Målet är att köket skall vara färdigt
till 13/6

6. Bastu
- Bygglovet beviljat med förbehåll.
1. Byggstart tidigast efter det länsstyrelsen och naturvårdsverket
överklagandetid 3 veckor har gått - d.v.s. efter midsommar.
2. Avloppslösningen skall bli godkänd.
- Vi fick ett föreläggande gällande avloppsinstallationen. Ett överklagande
måste ske ganska omgående, redan nästa vecka. Ordföranden Håkan
Wallin sammankallar berörda personer för att sammanställa en
överklagan.
- Den slutgiltiga lösningen ang. avloppet är alltså inte avgjord.

7. Ekonomi
Ingen rapport.

8. Nya och utträdande medlemmar.
- Intet nytt att rapportera
- Ev. tillkommande nya medlemmar under semesterperioden väljs in via
mailkontakter.

9. Meddelanden
– Nya matrikeln klar, kommer på posten kommande vecka.

10. Övriga frågor
- En önskan från ordföranden är att anläggningsgruppen skissar på en
plan över bryggan till nya mastkranen, där även en budgetplan ingår.
Kommande möten:
Styrelsemöte Tisdag 25/8 Mälby 18:30
Höstmöte

Torsdag 10/9 Mälby 18:30

Styrelsemöte Tisdag 22/9 Mälby 18:30
Styrelsemöte Onsdag 21/10 Munktell 18:30

Vid protokollet
Eva Strand

