Styrelsemöte Torshälla Segelsällskap 2014-06-09
Jollebasen, Mälby, klockan 18:30
Närvarande: Per Tillman, Niklas Kvartsén, Leif Karlsson, Jan Lindgren, Lars
Claesson, Sture Sundvall, Therése Norén, Thord Nogerius, Anders Öbrink, Birgitta
Öbrink.
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Mötets öppnande
Ordförande hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat.
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Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes och som övrig fråga noterades en fråga från
nöjeskommittén.
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Val av protokolljusterare
Per Tillman väljs till justerare av protokollet.
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Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll saknades och skjuts upp till nästa möte.
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Rapporter
Ungdom
Lotta Maxe rapporterade från Ungdomskommittén att 30 barn är ute varje
måndag och seglar.
Lövskär (Lars Claesson)
Lars Claesson rapporterade att fem frivilliga har anmält sig till
sommarens ”toa-kommitté” men flera frivilliga får gärna anmäla sig.
Panelen på klubbhus och taket på södra delen fixat, följt av en trevlig
taklagsfest för de som ställt upp, förstås. Diverse annat fixat här och var.
Varmvattenberedare är utbytt, men frågan är om man kan förlänga
livslängden genom att sätta in ett extra filter. Den församlade skaran på
mötet tyckte att ”det nog inte kunde skada i alla fall
Framöver kommer bryggdelen på insidan behöva handpåläggning, bland
annat med svetsning. Det finns ett fullständigt dokument på vad som
gjorts och vad som kommer att behövas göras.
En fråga som har dykt upp: Ska vi börja ta betalt för gäster, mer än att vi
uppmanar att ge frivilligt bidrag? Än så läge räcker frivilliga bidrag i
bössan och medlemsavgifter, men många andra klubbholmar tar ju
betalt, typ 100 kronor natten. Men börjar vi göra det, så kräver det mer av
oss än i dag och att det alltid finns värdar på plats, och det är inte vi
beredda till som det är nu. Kanske framöver?

Eventuellt införskaffande av trådlöst nätverk diskuterades. Styrelsen
röstade och beslutet blev att ej satsa på detta.
Segling (Thord Nogerius)
Seglingskommittén rapporterar om relativt svalt intresse för
onsdagsseglingarna, två inställda seglingar i våras gjorde dessutom
premiären senarelagd. Svearna ska ha en regatta i Sundbyholm där
några från oss är med på ett hörn.
Slipen:
Här finns också en lång lista på vad som behöver göras. Reparation av
servicebryggan är högprioriterad. Någon som kan dra detta projekt
behövs. Sture Sundvall föreslår Magnus Gyllenstolpe som kandidat för
uppdraget. Benny Göransson får i uppdrag att fråga honom.

Nöje
Ingen rapport
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Ekonomi
Leif Karlsson går igenom budgetuppföljningen. Budgeten i balans. En
konteringsfråga togs dock upp gällande virke. Bör ligga på reparation
och underhåll i stället för varuinköp, för att följa budgetordningen och
göra utgiftsposterna mer tydliga.
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Nya och utträdande medlemmar
Nya medlemmar
Thomas Haglund
Magnus Gyllenstolpe med familj (Ulrika Sörlisten+barn)
Maud Albertsson
Pär Åkerblom med familj (Susanne Åkerblom + barn)
Utträdande medlemmar
Hans Åke Eriksson
Susanne Seger samt Richard Palm
Daniel Wärn
Lennart Alola
Monica Karlsson samt Ida Karlsson
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Meddelanden
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Övriga frågor
Nöjeskommittén frågar om möjligheten att införskaffa en ny, bättre
musikanläggning.Ska vi hyra, köpa, eller någon som har någon att
skänka? Styrelsen föreslog att checka av läget vid midsommar, behövs
det och vad behövs? Om vi skaffa ny anläggning kan det vara läge att
sköta om den och släpa den fram och tillbaka, åtminstone bör den ej stå
kvar under vintern. Risken är annars att den blir dålig av att stå där.
Tillman pratar med Christer Albertsson i Nöjeskommittén.

Nästa möte
27/8 kl 18:30, Jollebasen, Mälby

Mötet avslutas

Vid pennan

Justeras

Therése Norén

Per Tillman

