Styrelsemöte Torshälla Segelsällskap 2013-11-26
Munktellarenan, klockan 18:30
Närvarande: Per Tillman, Jan Lindgren, Lars Claesson, Magnus Nyström,
Stefan Maxe, Leif Karlsson, Niklas Kvartsén.
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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 väljs till justerare av Protokollet

4

Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll lästes upp och lades till handlingarna.

5

Rapporter
Ungdom
Stefan Maxe meddelar att Lotta Maxe varit på Bosön på distrikts- och
ungdomskonferens. Frågor som togs upp var hur vi ska vidareutveckla
våra klubbar för att öka intresset för kappsegling. Om
kappseglingsreglerna ska förenklas och göras mer tillgängliga? Ska vi slå
i hop våra distrikt? På DM kan det ibland vara svårt att dela ut pokaler då
det saknas deltagare i vissa klasser.
Jollebasen har nattats för säsongen och alla båtarna är inpackade i
förråden.
Lövskär
Lars Claesson meddelar att Danne Blomkvist varit ute på Lövskär och
upptäckt att sprintarna som håller ihop bryggorna höll på att lossna. Lars
Claesson och Danne Blomkvist har varit ute i fredags och fixat detta.

Slipen
Per Tillman meddelar att Pålning för servicebryggan kommer att
genomföras inom kort.
Segling
Stefan Maxe rapporterar att seglingskommitén ska träffas innan helgerna
och prata i hop sig. TSS måste börja fundera på vad vi vill med seglingen
och frågan måste börja i seglingskommittén. Vill vi utbilda oss så att vi

kan arrangera kappseglingar, flera domare krävs i så fall. Är det rätt folk i
seglingskommittén?
Nöje
Ingen rapport.
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Ekonomi
Leif rapporterar att det ser bra ut och att budgeten är i balans.

7

Nya och utträdande medlemmar
Gunder Olsson är ny medlem.
Mikael Schultz kommer troligtvis att utträda.

8

Meddelanden
Per Tillman meddelar angående SISU-kursen i föreningskunskap så
kommer kursen hållas i Eskilstuna i stället för Södertälje. De kommer hit
någon gång efter årsmötet.

9

Övriga frågor
Sailcoach
Stefan Maxe rapporterar att idrottslyftet, en nationell satsning på barnoch ungdomsidrott, kommer att medföra att det finns extra pengar att
söka för att utveckla föreningarnas ungdomsverksamhet. En sailcoach
kommer att hjälpa klubbarna med stöttning för de som vill. Framförallt
gäller det att utbilda ledare och få ordentligt stöd för det, professionellt
sådant. Patrik Björklund (Svearna) är ny i rollen som sailcoach för vårt
distrikt, sörmlands seglingsförbund.
Patrik ska bl a inventera alla föreningar och se över intresset för
kappsegling och hur vi vill utveckla vår ungdomsverksamhet. Det
kommer också att krävas att vi den 1:a januari 2015 är registrerade på
idrott online med alla medlemmars personnummer. Om detta inte är gjort
tills dess kommer vi inte få vara med i seglarförbundet. Styrelsen
beslutar att arbeta med medlemsuppgifterna så att medlemsregistret kan
bli komplett.
Budgetmöte
Per Tillman, Leif Karlsson och Johan Wineström träffas preliminärt 9
januari för budgetmöte 2014.
Dokumentering
Förslag finns på att upprätta en årsbok. En gång om året bör protokollen
lämnas in till föreningsarkivet. Protokollen bör vara undertecknade vilket
inte gjorts på ett antal år. Magnus Nyström undersöker kostnader för
detta och inventerar vilka protokoll som finns.
Mail från Eskilstuna motorbåtsklubb
Angående gemensam intressegrupp för samtliga båtklubbar i Eskilstuna
för att bli en starkare röst i dialogen med kommunen. Styrelsen avvaktar
vad övriga klubbar tycker i frågan.

Mötet avslutas

Vid pennan

Justeras

Magnus Nyström

Per Tillman

Beslut som tagits på mötet 2013-11-26
- Styrelsen beslutar att arbeta med medlemsuppgifterna så att medlemsregistret kan bli komplett innan årsskiftet 2015/2015

