Styrelsemöte Torshälla Segelsällskap 2012-02-29
Munktellarenan, Ingrid Marie, klockan 18:30
Närvarande: Håkan W, Ronny E, Magnus N, Niklas K, Per T, Anders Ö, Stefan
M, Janne L, Christer A
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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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Styrelsens konstituerande
Se separat protokoll
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Rapporter
Ungdom
Stefan M efterlyser hjälp med plastning och målning av optimistjollar som
finns i vita boden. En blänkare på hemsidan ska läggas ut. Material bör
införskaffas ”lagningskit” så att det bara är att köra på. Per pratar med
Peter Ö. Lotta M behöver hjälp med hanteringen av Mesta Piraterna som
menar att det finns flera jollar som tillhör dem som används i
verksamheten. Bjällhage och Clemets torde vara de som kan veta bäst
vilka jollar som tillhör vilken förening. Lars-Göran Birgersson som är
ordförande på jollebasen bör kalla till möte där frågan får tas upp. Niklas
pratat med Bjällhage och Clemets om de kan närvara vid det mötet.
Lövskär
Ronny E meddelar att den hängande björken mellan T-bryggan och den
fasta bryggan sågats ner samt några andra dåliga träd. Pontonen är
trasig. Den fyller viss funktion som vågbrytare och bör därför vara kvar.
Slipen
Anläggningsgruppen
Anders Ö meddelar att det är färdigt för att regla och spika däck på
mastkransbryggan. Anders K ska rita färdigt i veckan. Beräkningen är
klar. Micke har meddelat att de kan köra igång och att material får köpas

från EME AB till inköpspris. Ander K ska undersöka lämpliga företag för
CE-märkningen av kranen.
Segling
Stefan M meddelar att ”kräftracet” blir ett stående inslag i anslutning till
den årliga kräftskivan. Onsdagsseglingen drar igång 16 maj och håller på
till 26 september. Två onsdagar kommer man utgå från Sundbyholm.
Anmälning till onsdagsseglingen kommer ske via SSSv hemsida. En länk
kommer att läggas från TSS hemsida.
Nöje
Christer A har lite funderingar på vad som kan göras vid
midsommarfirande och kräftskivan. Eventuellt kan levande musik
erbjudas. För att slippa köra hem musikanter mm bör juniorstugan vara
reserverad för nöjeskommitén under dessa dagar. Peter Ö registrerar
bokningarna i dag men Melle är ansvarig. Om inte nöjessektionen
behöver stugan är den fri att boka som vanligt. Styrelsen ställer sig
bakom det förslaget och beslutar i enlighet med förslaget.
Han efterlyser också namn på övriga medlemmar i sektionen. Magnus
ska försöka få fram listan av Jocke L och meddela så snart som möjligt.

Övriga rapporter
Per meddelar från mötet med bryggföreningen och kommunen mfl
angående Sundbyholm. Det var rätt dålig stämning och dåligt program på
mötet. Närvarande tjänstemän och politiker hade dålig koll men det
framkom att kommunen inte var nöjd med hamnföreningen utan ville ta
tillbaka kontrollen över anläggningen. Ingen vet heller vilket behov av
båtplatser som finns eftersom det inte finns någon statistik etc att tillgå
varför frågan om en extra brygga förblev obesvarad. Ingen närvarande
från Torshälla stadsdelsnämnd heller varför helhetsgreppet saknades.
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Ekonomi
Ingen rapport.
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Nya och utträdande medlemmar
Tommy Östvik och Göran Boström har utträtt som medlemmar
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Medddelande
-.
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Övriga frågor
Angående responsen från medlemmarna angående profilkläder har den
inte varit särskilt stor, inga beställningar eller frågor så här långt.
Förslagsvis köper klubben in föreningsmärken som går att stryka fast på
valfritt plagg och säljer i kiosken på lövskär samt av Gunnar Wärn. Har

ingen hört av sig tills nästa styrelsemöte bör vi fundera på det
alternativet.

Framtidsfrågor:
Förändra hemsidan. Bör göras lite mer inbjudande då det kan vara ett
sätt att värva nya medlemmar om hemsidan är lite inbjudande och
aktuell med bilder etc. Det är vi själva som måste se till att uppdatera
informationen och skicka in bilder etc.
Angående vår sopcontainer så ligger det inte i tiden att ha en container
med osorterade sopor. Det är dyrt redan i dag och kommer bara att bli
dyrare med tiden. Vi bör undersöka vilka sorteringsalternativ som finns
hos EEM. Kanske behöver vi inte ha möjlighet att slänga alla slags sopor
på Slipen?
Ett framtida projekt är också att lägga markduk och fylla på med
muddringsmassor mellan 1-2 holmen och få till en plan yta med mer
gräs. Kanske kan en hamn anläggas på norrsidan om djupet räcker till.
En vågbrytare skulle även kunna läggas ut från Ormskär för att få mer lä
i hamnen.

Mötet avslutas

Vid protokollet

Magnus Nyström

Beslut som tagits på mötet 2012-02-29
Juniorstugan ska vara tillgänglig för nöjessektionen under midsommar samt vid kräftskivan i första hand.

