Styrelsemöte Torshälla Segelsällskap 2014-08-27
Jollebasen, Mälby, klockan 18:30
Medverkande: Jan Lindgren, Therese Norén, Leif Karlsson, Per Tillman, Lotta Maxe,
Sture Sundvall, Anders och Birgitta Öbrink.
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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 till mötesordförande och tillika justerare, Therése
Norén till mötessekreterare.
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Föregående mötesprotokoll
Två protokoll gicks igenom. Och tre ändringar gjordes, två borttappade
namn på medverkande vid mötena (Birgitta Öbrink var med på det ena
och Leif Karlsson på det andra) samt att seglingskurserna är varje
onsdag, Svearna och TSS ansvarar för vartannat. Med detta lades
protokollen till handlingarna.
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Rapporter
Ungdom
Lotta Maxe gick igenom ungdomsverksamheten och berättade att det
genomförts segling fram till midsommar. Seglarlägret genomfördes till full
belåtenhet och över förväntan, trots att det inte var något höjdarväder
direkt. Det var också ett litet dagläger inne i Eskilstunaån med fyra barn
som fick coachning av ett riktigt seglaress, det var Patric Björklund som
fixat coachen. På lördagens Parkfestival inne i Eskilstuna fortsatte det
med matchrace på ån med 12 lag samt även ett politikerrace. Måndagar
har varit seglarskola och tjejseglingen fortsätter även några torsdagar
under hösten. Planerade vinterträffar blir en i månaden. Lotta berättade
att det var ett kul inslag inne i Eskilstuna med alla segelbåtar som också
marknadsförde sporten på ett bra sätt. ”Men det var lite svårseglat”.

Lövskär
Sture Sundvall tog vid och berättade om läget på Lövskär. Systemet med
”toaansvariga” har fungerat bra i sommar men visst finns det
förbättringspotential bland annat att det borde vara fler som engagerar
sig. Elinstallationer vid bryggan klara och alla lampor lyser. Folk som
kommer utifrån säger att det är trevligt hos oss och vi ska fortsätta vara
rädda om den goa stämning som vi har. Det var välstädat efter lägret.
Info om städhelgen 27/9 finns på hemsidan. Bra om vi puffar för detta på
höstmötet. Det finns att göra och ju fler händer som hjälper till desto
bättre. Det finns ved att hugga och sly att rensa, bara till slyet skulle det
vara toppen med 10 personer. Det ska ju tas därifrån också. Rännor
behöver ständigt tömmas, de blir fulla direkt. Problemet med hundar på
altan och i stugan och bastuhuset togs upp. Kommittén har satt upp
skyltar på altan, bastu och juniorhuset.
Segling
12 startande båtar i Kräftracet och Sven-Arne Bjällhage vann, vi
gratulerar till vinsten.

Slipen:
Benny Göransson var ej med på mötet men låter hälsa att man har haft
upptaktsmöte med slipgruppen och att det stora jobbet gäller
servicebryggan. Magnus Gyllenstolpe har tackat ja att vara arbetsledare.
På hemsidan står det om upptagningstider.
Det blev samtal kring huruvida det ska göras plats för båtar och om vi ska
slå i stolpar eller inte, i sådana fall vilken bredd på platser, hur många
och så vidare. Jan Lindgren har tidigare varit i kontakt med kommunen
för att höra om vad som gäller. Men alldeles oavsett bör vi se över och
väga miljövänlighet kontra kostnad. Y-bommar i aluminium kanske inte
finns på kartan kostnadsmässigt och då är det trästolpar som gäller.
Detta får slipkommittén hantera och Janne tar tag i detta tillsammans
med Benny. Det är nu fullt på slipen efter att en båt flyttats till ”sista
vilan”. Flera nya båtar har fått plats genom omflyttningar.
Objudna gäster på slipen. Ska vi ha en bom? Vi funderar och undersöker
alternativ. Kanske TMK vill dela en sådan med oss. Delar vi kan vi ha råd
med en automatisk. Per tar lite kontakter. Så länge sätter vi upp en skylt
om att det är Segelsällskapets område för att uppmärksamma att det inte
är allemansrätt här. (Fiskare som dyker upp, lånar trädgårdsmöbler och
ej ställer tillbaka och lämnar kvar sopor, för att ta ett konkret exempel).
Markfrågor diskuterades också.

Nöje
Nöjeskommittén hälsar och summerar 140 personer till
midsommarevenemanget och 110 till kräftskivan. Vi pratade om att
förbättra brandsäkerheten och Lotta Maxe fick på sin lott att kolla upp vad
vi behöver och var. Brandsläckare vid bastun känns ju givet, till exempel.
Levande ljus ska vi undvika vid så stora sällskap – man hinner inte ut om
det skulle börja brinna. Vi får in bra med pengar i kiosken, särskilt efter
prishöjningen. Lotta tog upp en tidigare tråd om att införskaffa fler
nöjesgrejer för barn och ungdomar på ön. Hon påmindes då att hon och
Niklas Kvartsén hade fått den bollen och nu får de tillbaka den.
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Ekonomi
Leif Karlsson gick igenom budgetuppföljningen. Budgeten som vanligt i
balans.
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Nya och utträdande medlemmar
Nya medlemmar
Ove Larsson med Lillemor Anväg, Dan L Jernwald, Mikael Fontana med
Åsa Fontana, Karl Erik Wilhelmsson, Annette Persson med Bengt-Åke
Persson, Helena Lindberg med Johnnie Gustafson (Texas) och barnen
Julia samt Stina, Paul de la Cour med Margareta de la Cour (hade ej
betalat vid mötesdatumet).
Utträdande medlemmar
Petter Ivarsson och Daniel Hellström.
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Meddelanden
Höstmötet får framskjutas till den 17 september på grund av Istanbulresa
för ordföranden det tänkta datumet.
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Övriga frågor
A) Vi pratade om problematiken att man inte kan vara stödjande medlem
längre vilket ställer till det då personer är med i flera båtklubbar. Detta
löses med att ordföranden ringer alla som söker nytt medlemskap och
hälsar dem välkomna = trevligt första bemötande (här kan styrelsen
hjälpas åt). Samtidigt kan man kolla av om man verkligen ska registrera
sin båt i sällskapet eller inte, det är båtregistreringen som gör vilken
klubb man har arbetsplikten i. Ett förtydligande behövs även i
ansökningsblanketten.
B) Per fortsätter jaga Mälarenergi gällande övertagande av elkabeln till
Lövskär.
C) Vi gör inget tillsvidare med musikanläggningen.

Nästa möte
Nästa möte: 2 oktober, 18.30, Munktellarenan

Mötet avslutades

Vid tangentbordet

Justeras

Therése Norén

Per Tillman

