Styrelsemöte Torshälla Segelsällskap 2011-12-05
Munktellarenan, lokal Filippa, klockan 18:30
Närvarande: Håkan W, Håkan R, Hasse T, Hans D, Ronny E, Magnus, Per,
Anders Ö, Birgitta Ö.

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

Rapporter
Ungdom
Ordförande meddelar att Mats Lindberg och Leif Klemets (TSS)
gemensamt ska gå igenom jollarna på basen för att utröna vilka som
tillhör TSS och Mestapiraterna.

Lövskär
Ronny meddelar bävern är i farten igen på fjärde holmen. Det finns
svårigheter att skjuta bävrar enligt uppgifter från jägare p g a fredade
perioder etc, det bästa är att låta den vara. Lövskärskommitén hade
möte förra veckan angående ordningsregler på lövskär. Förslagsvis
provar vi under nästa år att sätta upp anslag och uppmana till frivilliga
bidrag samt sätta upp en bössa utanför bastun. Styrelsen går vidare med
detta förslag och presenterar detta på årsstämman.
Slipen
Allan ska kontakta Anders Jansson angående båten som ”tillfälligt” står i
gången. För övrigt är ”gropen” kvar, elarbetet är inte klart
Anläggningsgruppen
Mastkran; gjutning eventuellt till våren om allt går som det ska.
Segling
Ingen rapport.
Nöje
Ingen rapport

5

Ekonomi
Ekonomin är i balans.

6

Nya och utträdande medlemmar
Inga nya eller utträdande medlemmar

7

Meddelande
Inga meddelanden.

8

Övriga frågor
Välkomstbrevet gås igenom och revideras något.
Proposition till årsmötet: Stödjande medlemmar tas bort, vilket kräver
stadgeändring. Ändringen ska alltså stå sig även efter vårmötet. Skulle
ge en förenkling av registerhållningen och förhoppningsvis större
intäkter. Redan stödjande medlemmar ska bli erbjudna fullt medlemskap
och behöver då inte betala 1000 kr (om man inte har en båt registrerad
hos TSS). Exempelvis blir kostnaden för en båt från TMK: 400 kr
(medlemsavgift), 600 kr (sjösättning) och 600 kr (torrsättning).
Slipfond, respektive seglarfond tas bort och kostnaden bakas in i
ersättningen för sjösättning och upptagning i stället.
Proposition till årsmötet: Arbetsplikten ska gälla alla med en båt
registrerad i TSS. Listor upprättas på Lövskär och på Slipen där
medlemmarna ska skriva upp sig på de beslutade arbetsdagarna.
Listorna ska sedan skickas till Birgitta Ö av de ansvariga. För övriga
göromål som kan räknas in i arbetsplikten bör det vara möjligt att på ett
enkelt vis rapportera detta på hemsidan (Birgitta stämmer av detta med
Peter Ö). Avstämning sker sedan i november och räkning skickas till
dem som inte har skrivit upp sig eller på annat sätt rapporterat sin
arbetsplikt.
Ansvaret för kölistorna delas mellan Slipsektionen och Subliftsgruppen
Nästa möte: 10 januari, Munktellarenan kl. 18.30
Budgetmöte: 24 januari

Vid protokollet
Magnus Nyström

