Styrelsemöte Torshälla Segelsällskap 2013-01-22
Plats: Munktellarenan, lokal Ingrid Marie
Tid: Klockan 18.30 - 20.00
Närvarande: Per, Niklas, Allan, Anders, Birgitta, Johan, Magnus, Leif, Janne, Eva

1

Mötets öppnande
Ordförande hälsade välkomna till första vårmötet 2013 och förklarade
mötet öppnat.

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
Ingen ny information
Lövskär
Ingen ny information
Slipen
Vägarna plogade på slipen. Medlemmar har lånat elmätare vid slipen och
det har fungerat bra.
Segling
Ingen ny information
Nöje
Ingen ny information

Anläggningsgruppen
Mastkran är besiktigad. Anmärkningar beträffande skyltning.
Skylt med ”Maxlast” saknas.
Förslag från anläggningsgruppen är:
• att vi även sätter upp en skylt med hänvisningen ”Endast för
medlemmar”.
• att mastkranen är försedd med lås, som kan låsas upp med
klubbnyckel.
Gruppen lämnar lista på vad som gjorts/inte gjorts på slipen.
Anders och Bosse rustar upp ”vita boden”.
Västerås kommun godkände kontrollplan angående bastu.
Valberedningen
Per håller kontakt med Joakim Larsson.
Övriga rapporter
Ingen ny information.

6

Ekonomi
Ekonomin i balans.
Öppnat fast räntekonto, 100 000 kronor 2,25% 3 månader.
Ambitionen är att föreningen ska vara skuldfri om 2-3 år, därför amortera
av ca 100 000 kronor/år på subliftlånet.
Förslag på avgifthöjning:
Höja platshyra på slipen med 5 kr/m2. Från 45kr till 50kr.
Höja sjösättning/upptagning med 50kr. Från 350kr till 400kr.
Ingen höjning av medlemsavgiften.
Eventuellt börja budgetera för spolplatta vid slipen. Anders visade artiklar
angående föreningar som byggt spolplattor (Båtliv). Undersöka om det
går att söka någon form av bidrag.

7

Nya och utträdande medlemmar
Ingen förändring.

8

Meddelande
Inga.

9

Övriga frågor
Årsmöte
Motion: Ta fram material för framtida jubileums –eller årsskrift.
Årsmöte 12/2 kl 19.00 Munktellarenan.
Nöjeskommittén ordnar med fika till årsmötet.
Arbetsplikt
Per har reviderat information om arbetsplikt på hemsidan.
Ny inrapporteringsblankett.
Per förtydligar för 6 medlemmar vad som gäller deras arbetsplikt.

Middag

Middagstradition på Rinmans Restaurang 28/2 eller 7/3.
Per återkommer med inbjudan.
Hemsidan
Vi börjar inte använda nya hemsidan förrän den känns helt klar.
Övrigt
Förtydliga på årsmötet att veteranlunchen ej är kostnadsfri.
Eva har kontaktat Mälartryck, Torshälla, för tryckpriser ang. matrikel.
Birgitta och Anders knallar förbi och lämnar en matrikel.

Vid protokollet

Justeras

Eva Lindberg

Per Tillman

