Styrelsemöte Torshälla Segelsällskap 091125
Munktell klockan 18.30
Närvarande: Håkan Wallin, Leif Karlsson, Peter Öbrink, Bertil Holmér, Ronny Erikson,
Magnus Andersson, Allan Åkerholm, Johan Thureson

1

Mötets öppnande

Ordföranden Håkan Wallin öppnade mötet.

2

Dagordning

Dagordningen godkändes.

3

Föregående protokoll

Föregående styrelsemötesprotokoll lästes upp.

4

Rapporter

Slipen:

Toaletten är borttagen sedan mitten av november. Sektionen hade möte 19/11 och
ett utkast till regler för slipen har framarbetats. Matsställ är svetsade och
utplacerade.

Lövskär:

Inget nytt att rapportera. Håkan kollar med Niklas Kvartsén hur det går med
inköp av elstolpar.

Segling:

Inget nytt.

Nöje:

Ingen representant närvarande.

Ungdom:

Ingen representant närvarande. Magnus Andersson håller kontakt med L-G
Birgersson angående Mälbybasens utveckling.

Anläggningsgruppen: Ingen representant närvarande.

5

Ekonomi
Många medlemmar som inte gjort sin arbetsplikt har heller inte betalat in
avgiften. Peter lägger ut uppmaning på hemsidan. Ekonomin har i år utvecklats
bättre än ursprunglig budget och allt pekar på att klubben kommer att gå med
cirka 20.000kr i vinst. Bertil talade om att det är nya momsregler på gång och att
ideella klubbar med intäkter över 250.000kr kan komma att få betala moms.

6

Nya och utträdande medlemmar
Inga nya medlemmar.
Utträdande: John-Olof Ståhl

7

Meddelanden
Riksidrottsförbundet meddelar att TSS fått avslag på bidragsansökan gällande
bastubyggnation. Inbjudan till Södermanlands Seglarförbunds årsmöte har
inkommit.

8

Övriga frågor

Lägesrapport bastu: TSS har, hos Länsstyrelsen, överklagat Västerås Miljöförvaltnings
beslut att bastuns duschar inte får kopplas till befintlig
reningsanläggning.
Vägföreningen: Kommer att utföra vägarbeten den 5:e december.

Kommande möten:
16 december styrelsemöte Munktellarenan

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.

