Styrelsemöte Torshälla Segelsällskap 2012-06-12
Plats: Humlevägen 20 hos Lotta och Stefan Maxe
Tid: Klockan 18.30
Närvarande: Leif, Niklas, Per, Janne, Johan, Eva, Lotta, Stefan, Hans, Allan

1

Mötets öppnande
Ordförande hälsade välkomna till sista vårmötet och förklarade mötet
öppnat. Tack till familjen Maxe som löste Jollebasens dubbelbokning
genom att bjuda hem oss till Humlevägen 20 i Mälby.

2

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

3

Val av protokolljusterare
Per Tillman valdes att justera protokoll.

4

Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll lästes upp och lades till handlingarna.

5

Rapporter
Ungdom
Lotta informerar att måndag den 18 juni förflyttas jollar till Bubben för
kommande seglarläger 25-27 juni. Vill tacka Börje och Gunnar, med en
varm kram, för renoveringen av 3 jollar. Finjustering av jollar sker under
lägret. Nu kan även Lövskär bidra med en egen följebåt under lägret,
tack vare renoverade snurror som hämtas av Stefan 14/6 i Lista. En
snurra till Lövskär och en till Jollebasen.
Lövskär
Ingen ny information meddelar Per.
Men när Leif var ut till Lövskär såg han att all ved var kluven. Tack till
någon/några som gjort detta.
Slipen
Styrelsen har ambition att fler båtmedlemmar ska få plats på slipen.
Hans och Allan var med på dagens styrelsemöte och visade förslag på
en omstrukturering på slipen. I dagsläge finns 122 platser (ex. båthus)
och enligt det nya förslaget tillkommer ytterligare11 platser. Det kommer
krävas en hel del jobb runt omstruktureringen. Sub, slip och till viss del
anläggning samarbetar, där Janne samordnar. Bl.a. ska alla båtägare
underrättas, vatten/el måste ses över och kompletteras, diverse
markarbeten kommer ske. Hans och Anders kommer att gå runt och
märka ut platser. Styrelsens mål är att det är klart till höstens upptagning.

Segling
Stefan informerar att det funkar bra med anmälan till onsdagssegling på
Svearnas hemsida. OBS! Vill se fler deltagare från TSS.
Onsdagseglingen den 13/6, går två sprintrace av stapeln.
Sundbyholms regatta anordnas 16-17 juni, där SVEARNA är arrangörer.
TSS är med och hjälper till som funktionärer på entyps klasser.
Tävlingen Henningsminne anordnas midsommardagen den 25 juni. För
att få fler båtar till start kommer kommittén sätta upp anslag på Lövskär
och inbjudan läggs även ut på hemsidan. Det kommer även göras en
invit att ”gastar sökes” till båtar. Kan ju finnas någon som är sugen på att
hjälpa till på någon båt, som inte har egen segelbåt.
En utmaning till seglardamer kan också vara att ta upp tävlingen ”Gretas
Pokal” kommande år?
Nöje
Ingen ny information meddelar Per.
Anläggningsgruppen
Ingen ny information meddelar Per.
Övriga rapporter
Per har varit i kontakt med Svearna angående deras hemsida. Svearna
kan varmt rekommendera ”Idrott Online”. De har separat ekonomisystem.
Bokföringsprogram, VISMA-förening?
Per tar kontakt med Magnus och Peter för vidare arbete med vår
hemsida.

6

Ekonomi
Ekonomin i balans.
Bertil har ej fakturerat arbetsplikt. Han tycker att det varit dålig rapport.
BK Tor ej fakturerade för kran 2010-2012.
Birgitta fakturerar arbetsplikt och kran.
Är fakturering till annonsörer i matrikeln gjord?
Är fakturering till scouterna för sub gjord?
Säkerhetsställa att senare upptagning faktureras.

7

Nya och utträdande medlemmar
Ola Sundqvist ny medlem.
Robin Johansson ny medlem.
Enna Åkerholm ny juniormedlem.

8

Meddelande
Per har fått mail från Ida 9 år. Hon önskar nya leksaker till Lövskär. Lotta
och Niklas tar upp detta med Lövskärs kommitté.

9

Övriga frågor
¤ Diskussion kring arbetsplikt. Per och Johan går igenom vad som står i
våra stadgar.
¤ Diskussion kring antal båtar/medlem på slipen. 2 båtar innebär 2
arbetsplikter? 2 båtar under försäljning?

¤ För närvarande är det 3 båtägare som har fler båtar på slipen. Per tar
kontakt med dessa och förtydligar slipreglerna.
¤ Diskussion kring brandskydd på slipen. Stefan kollar upp vad gäller
brandplan. Per pratar med Joakim Larsson ang. klubbens försäkring.
¤ Ligger 7-8 jollar på slipen. Vems? Vad göra? Allan gör anslag om att
dessa ska bort senast 15 augusti.
¤ Kallelse till nytt möte. Förslag 14/8 kl. 18.30. Var?

Vid protokollet

Justeras

Eva Lindberg

Per Tillman

