Styrelsemöte Torshälla Segelsällskap 110113
Munktellarenan, klockan 18.30
Närvarande: Håkan Wallin, Leif Karlsson, Ronny Erikson, Bertil Holmér, Johan Thuresson,
Magnus Nyström, Lotta Maxe, Anders Öbrink, Allan Åkerholm, Hans Ringkvist

1

Mötets öppnande

Ordföranden Håkan Wallin öppnade mötet.

2

Dagordning

Dagordningen godkändes.

3

Föregående protokoll

Föregående styrelsemötesprotokoll läste upp.

4

Genomgång från kommittéerna
• Ungdom (Lotta)
Ägandeskapet av optimistjollarna är inte helt klart, och kommer att redas ut i
vår.
• Lövskär (Ronny)
Ronny har nyligen besökt Lövskär och det ser bra ut. Bastuaggregat och
virke till lavar och panel har kommit hem. Till budgetmötet behöver
styrelsen uppgift om vad/vilken kostnad som återstår för att slutföra
bastubygget.
• Slipen (Allan)
Det har nyligen blivit plogat på slipområdet. Strömförbrukningen har varit
relativt hög. Anslutna kablar kan komma att dras ur om det inte är en
godkänd förbrukning. Enkät om masternas längd skickas ut i samband med
kallelsen till årsmötet och behövs som underlag för att kunna bygga nya
mastställ anpassade för klubbens behov.
• Anläggningsgruppen (Anders)
Kranen måste CE-märkas. Anläggningsgruppen vill påla när det finns is
vilket också godkändes. Anders väckte även idén att fylla upp och anlägga
gräsmatta bakom bryggan mellan klubbhusholmen och bastuholmen.
• Nöje
Inget att rapportera.
• Segling
Inget att rapportera.
•

Valberedning

Inget att rapportera.

5

Ekonomi
Utfallet för 2010 har på intäktssidan varit 33 kkr högre än budget och kostnaderna
har varit 44 kkr högre än dito (Subliftkostnaderna 40 kkr högre).

6

Nya och utträdande medlemmar:
• Nya medlemmar:
Jörgen Hallgren
• Ändrat medlemskap:
Sten Ljungars (stödjande)

7

Meddelanden
Inga meddelanden.

8

Övriga frågor
Per Capsulam förfarande föreslogs för att snabbt kunna godkänna nytt
medlemskap, vilket kan behövas då det är bråttom tex vid upptagning eller
sjösättning. Det är ett försäkringskrav att medlemskap finns för att klubben ska
få hantera en båt och detta förfarande ger också klubben en minskad risk för att
betalning uteblir för upptagning och sjösättning.

Kommande möten: Budget möte 20 jan kl. 18.00 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.

