Styrelsemöte Torshälla Segelsällskap 2011-03-09
Munktellarenan, Ingrid Marie, klockan 18:30
Närvarande: Håkan, Leif, Johan, Magnus, Hans, Per, Bertil, Allan, Ronny,

1

Mötets öppnande
Ordförande hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat.

2

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

3

Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll lästes upp och lades till handlingarna.

4-6

Val av justerare, Styrelsens konstituering, firmatecknare
Se särskilt protokoll

7

Ekonomi
Ekonomin är i balans

8

Nya och utträdande medlemmar
Inga nya eller utträdande medlemmar

9

Meddelande
Protokoll från möte för Tärnöö Vägförening läggs till handlingarna.

10

Övriga frågor
Undertecknande av styrelsens verksamhetsberättelse gjordes.
Matrikeln: Bertil kontaktar Thomas Maxe angående nya medlemmar etc.
Håkan kollar upp befintliga annonsörer i matrikeln och stämmer av med
Tomas Maxe.

Lövskär:

Ronny rapporterar att Sture och Stefan B har fixat till mellanbryggan som
varit skev under vintern. Möte om bastun har hållits med Kullstam

avseende eldragning. Fortfarande något oklart om de 70 kkr som finns
budgeterat räcker till.
Slipen:

Allan informerar om att ny postlåda satts upp på vita boden för
”mastenkäten”. Nytt lås har satts upp på spelboden. Anmälan om
förbrukning av el på slipen har kommit in, ska debiteras med 2 kr/kw.
Kostnader kommer att tillkomma för grävning och nya kablar vid byte av
transformatorstationen. Allan ska prata med Anders Jansson angående
medlemsavgift för upptagningen (Marex 24).

Diverse:

Bertil skickar underlag till Ronny om ny elektriker som blivit medlem i
klubben som kan vara behjälplig vid det fortsatta arbetet på lövskär,
slipen etc.
Stefan Maxe bör bli ansvarig för att racern kommer i sjön.
Angående Bertils flytt till Skåne får han i uppdrag att fundera på
förenklingar i debiteringssystemet till nästa möte så att det inte innehåller
lika många parametrar som idag. Förslag: Ta bort slipfonden, seglarfond.
Leif tipsar om att WISMA har ett program som underlättar fakturering av
medlemsavgifter, slipavgifter, hamnavgifter etc.
Förslag på att ta fram ”profilkläder” typ pikétröja med klubbmärke för att
kunna erbjuda klubbens medlemmar. Magnus och Per kollar upp vilka
möjligheter som finns och hur det kan ske utan att det innebär för mycket
administration.
Nästa möte: Tisdag 5:e april, Munktellarenan.

Vid protokollet

Magnus Nyström

