Styrelsemöte Torshälla Segelsällskap 091021
Munktell klockan 18.30

Närvarande: Håkan Wallin, Leif Karlsson, Peter Öbrink, Eva Strand, Bertil Holmér, Ronny
Erikson, Anders Öbrink, Magnus Andersson, Tomas Maxe

1

Mötets öppnande

Ordföranden Håkan Wallin öppnade mötet.
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Dagordning

Dagordningen godkändes.
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Föregående protokoll

Föregående styrelsemötesprotokoll lästes upp.
Följande medlemmar valdes in på styrelsemötet 090922:
Fullvärdiga
Familje
Magnus Nyström
Tove Johansson
Klara Nyström
Max Nyström
Ove Bonde Christensen
Lena Christensen
Jonny Strandberg
Stödjande
Therése Norén

4

Familje
Magnus Norén

Rapporter

Slipen:

Ingen representant närvarande.

Lövskär:

Fönsterbleck på klubbhuset är klara. Höststädning är genomförd. Stenar är
spräckta som förberedelse för bastubygge. 3st elstolpar är beställda, en till varje
brygga.

Segling:

Södermanlands Seglarförbund söker folk till styrelsen.

Nöje:

Ingen representant närvarande.

Ungdom:

Ingen representant närvarande. Magnus Andersson ska kontakta L-G Birgersson
angående Mälbybasens utveckling.

Anläggningsgruppen: Nästa helg ska förberedande jobb för en ny mastkran genomföras. Eventuellt ska
rälsen till trallan tas bort. En konstruktör ska rita och göra beräkningar på den
nya mastkranen.

5

Ekonomi
225.000kr i slipavgifter beräknas komma in under hösten. Det hade varit
önskvärt om inbetalningskorten skickats ut redan i augusti. Styrelsen planerar att
skapa en ”kalender” som talar om när saker bör ske, bland annat då olika utskick.
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Nya och utträdande medlemmar
Stödjande: Hannu Vidlund
Från fullvärdig medlem till stödjande: Joakim Wester
Inga utträdande medlemmar
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Meddelanden
Inga meddelanden.
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Övriga frågor

TMK Jubileum: Håkan Wallin kommer att närvara under TMK:s 90-årsjubileum och
kommer att överlämna en väderstation som en gåva från TSS.
Regler Slipen/Lövskär: Styrelsen beslutade att tills vidare ska inte slipplatser tilldelas
motorbåtar. De motorbåtar som redan har slipplats har det fortsättningsvis också. Den som är
fullvärdig medlem och står på kölista står kvar för att så småningom tilldelas slipplats. Dörrar
till byggnader på slipen låses inte alltid utan står öppna under nätter. Styrelsen kommer att
sätta upp anslag på ”slipboden” och ”containern” som säger att den som låser upp också måste
se till att låsa innan man lämnar slipområdet.
Lägesrapport bastu: Placeringen av bastun är bestämt och utmärkt. Avloppsfrågan är inte
löst och det är oklart vad det kommer att kosta.

Kommande möten:
25 november Styrelsemöte Munktell

Vid protokollet

Peter Öbrink

Beslut som tagits på mötet 2009-03-03
Föreningens bank- och postgiro samt löpande ekonomiska transaktioner tecknas av kassör Leif Karlsson och ordförande Håkan Wallin var
för sig.
För att ta upp/sjösätta båt på slipen ska man vara antingen fullvärdig medlem i TSS eller medlem i TMK och stödjande medlem i TSS.
Beslut som tagits på mötet 2009-04-01
El-regler för slipen ska framarbetas.
Ordningsregler för slipen ska uppdateras.
Beslut som tagits på mötet 2009-04-22
Styrelsemötesprotokoll ska läggas ut på hemsidan.
Beslut som tagits på mötet 2009-08-25
Röjsåg/trimmer ska köpas till slipen
Beslut som tagits på mötet 2009-09-22
För att stå på kölista till slipplats ska man vara fullvärdig medlem.
Beslut som tagits på mötet 2009-10-21
Tills vidare ska inte slipplatser tilldelas motorbåtar. De motorbåtar som redan har slipplats behåller dessa. Motorbåtsägare som är fullvärdiga
medlemmar och står på kölista behåller sin plats för att så småningom tilldelas slipplats.

