Styrelsemöte Torshälla Segelsällskap 2010-0818
Jollebasen Mälby klockan 18:30
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Mötets öppnande
Ordförande hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat.
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Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
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Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll, vårmötet, lästes upp och lades till handlingarna.
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Rapporter

Ungdom:

Lotta M informerar att verksamheten startat upp igen. En inventering av
klubbens jollar önskas, både på jollebasen och lövskär, som förslagsvis
kan vara del i arbetsplikten. Lotta skriver en ”blänkare” om vad som
behöver göras. Peter Ö kan lägga ut den på hemsidan. Uppmärkning av
privata jollar behöver göras, görs inte detta tolkas det som att det är ok
för medlemmarna att använda dem. 3 st TSS-barn var med på
seglarlägret på Bubben. Eventuellt är nya rekryter på gång.

Segling:

Fiskar´n rapporterar att det varit ca 4 båtar i snitt på onsdagsseglingarna,
i dag dock 8-9 båtar och 11 båtar förra seglingen. Inget lag från klubben
fanns med i årets lagkapp. Banläggningen har fungerat förutom en liten
miss 4:e augusti då ingen bana blev lagd, det var då endast två båtar
som var ute så det blev ingen större katastrof.

Lövskär:

Ronny rapporterar att det mesta av underhållsjobben är slutförda på
Lövskär, nästan allt på listan är struket. Före kräftskivan arbetades en
del på bastubygget med gjutning av plintar för bryggan samt grävning av
avloppsgraven. Väggsektionerna ska snart snickras så snart Kullstam på
klart med ritningarna. Räls kommer att läggas ut på bryggplintarna.
Sparbössor är nu uppsatta på Lövskär, hittills finns ca 300 kr i dessa
efter semestrarna. Takpappen ”lapparna” har börjat lossna från
juniorstugan. Eventuellt går det kanske att rädda om man tjärar om
skarvar som börjat lossna. Anläggningsgruppen bör dock ta ställning till
vad som bör göras. En vedklyv önskas köpas in till Lövskär. Efter
Gruppen hade möte 5 maj..

Slipen:

Allan informerar om att den nya vattenledningen är inkopplad med bra
tryck. Gruppen har möte kommande måndag. Samordning med
anläggningsgruppen som ska ha möte på torsdagen. Rälsen ska tas upp
från rampen och E-raden gallras ut, Torstensson håller i gallringen.
Eventuellt ska platserna märkas ut med plintar på prov för att skapa
bättre ordning.

Nöje:

Ingen från nöjeskommitén närvarande men de som var med
rapporterade att Kräftskivan och Midsommarfesten var bra och
välbesökta. Många frågor om när evenemangen började framfördes.
Kanske kan nöjeskommitén se till att informationen kommer ut på
hemsidan nästa år.
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Ekonomi
Alla annonsörer har betalat hittills utom Outo Kumpo. Inget övrigt finns att
rapportera. Leif ska göra en sammanställning med en detaljerad
budgetuppföljning avseende Lövskär och skicka till ordförande.
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Nya och utträdande medlemmar
Fullt medlemskap
Lars-Gunnar Aronsson
Björn Enander

Familjemedlemmar
-

Stödjande medlemskap
Magnus Spångberg

Familjemedlemmar
-

Utträdande (stödjande)
Mikael Bengtsson
Avförda
Linda Bäck (såld båt)
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Övriga frågor
Ruschkanan på lövskären ska flyttas och bli en riktig vattenruschkana.
Plattformen som står på slipen ska tas ut när tid finns. Förslagsvis sätts
den upp på T-bryggan om det går. Ronny får styrelsens mandat att hålla
i projektet och stämma av med Kullstam angående möjlig placering.
Mastställ: placera dessa på ett smart sätt enligt befintlig skiss och dela ut
fasta platser. Allan tar detta med anläggningsgruppen.
Angående avgifter på Lövskären: Styrelsens förslag avseende
bryggstolparna på Lövskär är en fast avgift om xxx kr/år för de som avser
att använda dem, alternativt xx kr/dygn. Angående hamnavgift på
Lövskären föreslås en bestämd ”frivillig” avgift om xx kr/dygn exkl.
bryggel. Eventuellt en hamnfogde under högsäsong som får ta upp
ersättningen, kan då räknas in i arbetsplikten.

Förslag på en mer informativ tavla på Lövskären med lite mer historik för
gästande båtar.

Vid protokollet

Magnus Nyström

