Styrelsemöte Torshälla Segelsällskap 100615
Jollebasen, Ängsholmen, klockan 18.30
Närvarande: Håkan Wallin, Leif Karlsson, Ronny Erikson, Allan Åkerholm, Johan Thureson,
Magnus Nyström, Lotta Maxe, Hans Ringkvist

1

Mötets öppnande

Ordföranden Håkan Wallin öppnade mötet.

2

Dagordning

Dagordningen godkändes.

3

Föregående protokoll

Föregående styrelsemötesprotokoll lästes upp.

4

Genomgång från kommittéerna
• Ungdom (Lotta)
Det är bra intresse för seglarskolan, med 4 barn från TSS. Seglarläger på
Bubben hålls veckan efter midsommar. Jollerampen är trasig.
• Lövskär (Ronny)
Bastubygget igång med bra arbetsintresse, bjälklaget påbörjat. Målning av
klubbhuset är nästan klart. Köket är klart förutom färskvattnet. Räcke till
toaletterna målade. Den 22/6 gör Miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt en syn
av toaletternas avlopp. 3 st elstolpar till bryggorna är inhandlade. Vid
inkoppling av ytterligare elstolpar måste ledningarna bytas till kraftigare för
att klara den ökade belastningen. Sponsormiddagen blev uppskattad trots
regn.
• Slipen (Allan)
Arbetsplikt har fungerat bra . Toan har tagits bort. Spelboden är städad.
Vattenledningen ska vara klar i höst. Nya vattenslangar vid båtplatserna har
inhandlats.
• Anläggningsgruppen (Bosse Liljestrands rapport lästes upp)
Ansökan om bygglov för brygga till ny mastkran har skickats in.
Konstruktionsarbetet startar i augusti. Fraktcontainern och motorkranen
skrotas under sommaren för att möjliggöra bygget av rampen inkl pålning.

5

Ekonomi
Budget hålls i stort. Fakturering av sponsorer är inte gjord.

6

Nya och utträdande medlemmar
Nya:
Alf Tuvborn
Margareta Tuvborn
Lars-Erik Eklund
Theresé Norén
Magnus Norén
Frank Norén
Robin Norén
Utträdande:
Lars Edberg
Lotta Grönlund
Thomas Gustafsson
Hanna Göransson
Erik Holmgren

7

Meddelanden
Lästes upp.

8

Övriga frågor

Slipregler: Förslaget klubbades.

Kommande möten: 18/8 kl.18.30 vid Mälbybasen. 22/9 kl.18.30 vid Munktellarenan.

Vid protokollet

Hans Ringkvist

Beslut taget vid styrelsemöte 2010-03-24
Mandat att förhandla pris och upphandla radiostyrning och bandspänning för subliften.

Beslut som tagits på mötet 2010-05-11
Kostnader för sponsormiddag godkändes till ca 200 kr /kuvert. Snickar-Janne ersätts för bränsle kostnader i samband med sponsormiddagen
då han själv är bjuden som sponsor. Pga att kostnaderna för elstoplpar verkar bli betydligt högre än budgeterat väntar vi med att investera i en
vedklyv.
Beslut som tagits på mötet 2010-06-15
De nya slipreglerna klubbades.

