Styrelsemöte Torshälla Segelsällskap 2012-04-26
Munktellarenan, klockan 18:30
Närvarande: Leif, Niklas, Per, Ronny, Janne, Allan, Magnus, Christer, Lotta,
Anders och Birgitta
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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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Val av protokolljusterare
Per Tillman valdes att justera protokollet
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Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll lästes upp och lades till handlingarna
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Rapporter
Ungdom
Lotta rapporterar att det har varit årsmöte/styrelsemöte på jollebasen.
Fasaden på stugan är bytt, dörrar och fönster ska bytas framöver.
På hemsidan finns nu information om seglarskolan. Ingen information
finns ännu om att det behövs hjälp med lagning av optimistjollarna.
Frågan ska tas upp på vårmötet.
Lövskär
Ronny rapporterar att vattnet är igångsatt men att pumpen till toaletterna
sprungit läck. Handikapptoan är igång men packningar behöver bytas ut
till en kostnad av ca 5000 kr. Bastupumpen används just nu efter
omkoppling. Styrelsen beslutar att den investeringen kan göras.
Kökspumpen är också dålig vilket rapporterats tidigare. Intaget till
köksvattnet är nu omdraget och ligger vid bryggan ut till Ormskär. För
övrigt har det röjts en del på lövskär och gammalt ris har eldats.
Möte i tisdags i lövskärsskommittén. Arbetslistor är nu klara för arbeten
som ska göras på vårstädningen. Pontonen vid T-bryggan tas bort i år.
Vi får utvärdera till hösten om den behövs eller inte. Ronny frågar om det
är ok att bjuda de närvarande på vårstädningen på korv med bröd som
vanligt. Styrelsen anser att det är ok.

Slipen
Allan meddelar att det varit träff i slipkommitén. Mastkran har kollats och
däcken är pumpade till mastvagnarna. Angående containern på slipen så
kan det bli svårt att få sopsortering att fungera för att folk lägger fel saker
på fel plats. Området blev också skräpigare av att folk lät sitt avfall ligga
och skräpa varpå det blåste runt på området när det inte fanns en
container. Det blev också diskussioner om hur avfallet från kräftskiva och
midsommar ska tas om hand om det inte finns en container att slänga
detta i. Det är svårt nu att få folk att ställa upp att köra sopor i båtarna.
Ska avfallet dessutom köras till tippen blir nog intresset inte större.
Styrelsen beslutar dock att containern och sopkärl ska tas bort efter
vårstädningen (kärlet kan tas bort direkt) och Allan får uppdraget att
ordna detta.
Angående slipreglerna, att det tillfälligt är möjligt att ha två båtar i
avvaktan på försäljning, så fungerar det inte helt bra. Några stycken har
två båtar och vissa blir inte av med sina båtar som de avser att sälja. Per
kontaktar de berörda och meddelar att de bryter mot gällande regler. För
att stävja detta kanske vi ska höja avgiften varje år så att det ”kostar” att
ha två båtar i avvaktan på försäljning.
Segling
Lotta meddelar att Stefan haft kontakt med Svearna och att
onsdagsseglingarna delats upp mellan klubbarna. Det är också klart att
TSS hjälper till med banläggningen för mälarbåtarna på
Sundbyholmsregattan men att Svearna står för arrangemanget.
Nöje
Christer har kollat upp med fikat till vårmötet. Det är också klart att Mats
Stenlund & CO spelar på kräftskivan. Det kommer att kosta ca 100 kr/båt
i avgift men maximalt får de 4000 kr. Christer ska rapportera till Peter Ö
angående juniorstugan. Troligtvis behöver inte nöjeskommitén den till
midsommarfirandet men dock vid kräftskivan.
Anläggningsgruppen
Anders meddelar att det inte hänt så mycket sedan förra mötet.
Fundamenten till mastkranen ska gjutas så snart det går.
Kullstam meddelar via Anders att han önskar tillgång till bastun 31/5.
Struktor som gjort ett jättejobb med beräkningarna angående mastkran är
utbjudna till Lövskär 8/6. Bastun är ”bokad” på em.
Styrelsen diskuterar frågan om möjlighet att ”boka” bastun. Generellt ska
det inte vara möjligt att boka bastun för privata ändamål. Undantag kan
göras för sponsorarrangemang vid särskilda tillfällen.
Övriga rapporter
Hans T, Sture, Janne och Per ser över möjligheterna att ordna fler platser
på slipen då det finns vissa idéer om omstrukturering av befintliga ytor.
Det kommer läggas ut information på hemsidan att det finns platser på
slipen för de som önskar när inventeringen är klar.

Mötet med TMK avlöpte på ett bra sätt. Det ville höra sig för gällande
samarbete kring sjösättningen vilket TSS är positiva till. Per redogjorde
för dem att en förutsättning är att de är medlemmar eftersom vi inte har
någon varvsverksamhet. TMK meddelar också att de inte har någon
ambition att växa. Kommunen har justerat vägen till TMK och passade på
att göra det på vår slip också vilket vi tackar för.
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Ekonomi
Leif meddelar att ingen räkning för bandspännaren har kommit än. För
övrigt är ekonomin i balans.
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Nya och utträdande medlemmar
Nils Hammarkvist invald som familjemedlem
Gert Folmén invald som stödjande medlem
Susanne Johansson invald som fullvärdig medlem, Joel Väyrinen som
familjemedlem
Christer och Inger Haglund begär utträde
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Meddelande
Inga meddelanden
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Övriga frågor
Angående vårmötet och styrelsens proposition har Per tipsat om att
Hedersmedlem finns som medlemstyp. Den torde passa de trotjänare
som på ett eller annat sätt gjort stora insatser för klubben. Det är
medlemmarna själva som kan föreslå dessa.
Gunnar Wärn får rapport från Birgitta om vilka medlemmar som utträder.
Gunnar får sedan se till att nycklarna lämnas tillbaka.
Christer funderar på om inte vi borde avvisera i tidningen under
”föreningsnotiser”. Det kan vara något för den blivande
informationsansvarige att ta tag i.
Magnus Norén har sagt sig vara intresserad att ställa upp i rollen som
”IT-samordnare”.
Lotta vill ha möjlighet att informera om seglarskolan på vårmötet vilket
hon får.
Lotta undrar också om hon kan få möjlighet att ställa ut sina tavlor på
Lövskär under midsommarhelgen. De närvarande samtycker till en
”konstutställning” i klubbhuset.
Angående stödjande medlemmar som vill använda slipen som ”gör det
själv plats” är inte ok. Personerna uppmanas att söka riktigt medlemskap
och stämma av med ansvarig om slipplats.

Vid protokollet

Justeras

Magnus Nyström

Per Tillman

Beslut taget vid styrelsemöte 2012-04-26
Lövskärssektionen tilldelas ca 5000 kr extra för byte av packningar
Container och sopkärl tas bort på slipen efter vårstädningen.

