Styrelsemöte Torshälla Segelsällskap 2011-06-27
Jollebasen Mälby, klockan 18:30
Närvarande: Håkan, Leif, Johan, Niklas, Per, Ronny, Bertil, Allan
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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 lästes upp och lades till handlingarna.
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Genomgång från kommittéerna
Ungdom
Rapport om pågående seglarläger på Bubben tillsammans med
Svearna. Totalt ca 50 barn som deltar, varav ca 10 barn från TSS.
Föreningen har beviljats ett bidrag på 15.000 kr från Sörmlands
Seglingsförbund. Pengarna skall användas till föreningens
ungdomsverksamhet. Niklas pratar med Lotta och Stefan, vilka får i
uppdrag att undersöka var pengarna behövs bäst.
Rapport om att jollarna ej är kompletta och troligtvis behöver ses över.
Lotta får i uppdrag att diskutera med Håkan Johansson, vad som
behöver göras. Utgifter måste redovisas senast 15 augusti till
Sörmlands Seglingsförbund, så det hastar med åtgärder i ärendet.
Lövskär
Allt fungerar gott. Pontoner lagade på T-bryggan. Besökare uppmanas
att inte förtöja mot den yttersta bryggdelen, då det blir för stora
påfrestningar.
Kökspumpen går hårt, då många diskar i klubbhuset. Pumpen har börjat
läcka, varför Ronny föreslår byte av pump. Ronny får i uppdrag att
införskaffa ny pump.
Diskussion gällande pumplösning till de nya duscharna. Ronny föreslår
att vi ordnar en separat pump till duscharna och att denna kopplas in
tillsammans med pump till toaletterna, så att de normalt arbetar separat,
men vid ett eventuellt haveri på någon av dem, enkelt kan kopplas om så
att den andra tar över driften för bägge anläggningarna. Denna idé
tillstyrkes av styrelsen, varför Ronny får i uppdrag att finna lämplig
lösning.

Tre fönster återstår att bytas på klubbhuset, vilket också är budgeterat.
Vi har fått prisuppgift på tre nya fönster för totalt 1.500 kr. Beräknas
bytas i höst.
Bastun: Matta på golv och vägg på plats. Ronny föreslår montering av
duschväggar i plastglas, vilket han även får i uppdrag att införskaffa.
VVS-arbete i duschar samt en del elarbeten återstår. John och Niklas
ordnar det sista med elen. I övrigt kvarstår staket på bryggan, trapp på
framsidan samt en del snickeriarbeten inomhus att färdigställa.
Kostnad för återstående materiel beräknas att rymmas inom budget.
Försäkring för bastun är ordnad av Joakim Larsson, vilken också fått i
uppdrag att se över föreningens försäkringar.
Ronny får i uppdrag att prata med Anders Kullstam gällande besiktning
(även sotarens besiktning) av bastun.
Sponsorsmiddag planerad till den 1 september på Lövskär. Ca 15
personer beräknas delta.
Målet är att hela bastubyggnaden skall vara färdigställd till den 1
september.
Kommittén får i uppdrag att under vintern fundera på ordningsregler
gällande Lövskär.
Slipen
Målet har varit att få bort stolpen med elskåpet och att flytta skåpet till
den vita boden. Niklas och Allan har pratat med Jimmy Almgren, som har
lovat att ordna detta.
Några medlemmar har framfört klagomål över att TMK:s medlemmar
använder vår mark för att ta sig till sin slip. Främsta problemet är att det
dammar. Håkan har tagit upp detta med TMK:s ordförande, Arne
Pettersson.
Styrelsen diskuterade det faktum att om vi fick bort trafiken, så borde vi få
plats med fler båtar. Det finns alltså även en ekonomisk orsak till att
fortsätta diskutera detta ärende.
Magnus får i uppdrag att undersöka med kommunen vad som gäller
enligt arrendeavtalet. Med utgångspunkt från detta, får Magnus och Per
uppdraget att formulera ett brev till TMK.
Allan rapporterar om problem med att få plats med alla båtar, främst då
båtarna tenderar att bli större och större.
På kort sikt får kommittén i uppdrag att tänka kreativt för att försöka hitta
fler platser.
På lång sikt får Magnus i uppdrag att förhöra sig med kommunen om
möjlighet att arrendera ytterligare mark.
Segling
Styrelsen gläds åt att Hennings minne åter gick av stapeln på
midsommardagen. Sju båtar deltog och segrade gjorde Lars Claesson.
Styrelsen hoppas på ett ännu större startfält nästa år.
Nöje
Eddie Oord arrangerade aktiviteterna under midsommarafton med gott
resultat. Det blev en mycket trevlig kväll!

Allan lovade skänka en ljudanläggning till klubbhuset, vilken vi tacksamt
tar emot.
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Ekonomi
Ekonomin är i balans.
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Nya och utträdande medlemmar
Mikael Häggmark invald som fullvärdig medlem
Pernilla Häggmark invald som familjemedlem
Tage Häggmark invald som familjemedlem
Folke Häggmark invald som familjemedlem
Jonas Pettersson övergår från fullvärdig till stödjande.
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Meddelande
Inga meddelanden
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Övriga frågor
Diskuterades hur vi kan snabba på handläggningen av
medlemsansökningar. Beslutades att ansökan mailas internt i styrelsen
och att beslut om medlemskap görs via mail.
Hans T bjuds in till nästa styrelsemöte, för att diskutera slipplatser och
fördelning av dessa.
Välkomstbrev diskuterades ytterligare. Styrelsen uppmanas att
inkomma med synpunkter på formuleringen.för eventuell revidering.
Per redovisade status gällande profilkläder. Styrelsen enades om att
fortsätta samtalen med Azzcon, för att få till ett samarbete. Per
fortsätter kontakten. Styrelsen får i uppdrag att botanisera på Azzcons
hemsida, www.azzcon.com, och att komma med förslag på produkter
till nästa styrelsemöte

Nästa möte: 23/8 vid jollebasen i Mälby.

Vid protokollet

Per Tillman

