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Holmtorpsvägen 16, klockan 18:30
Närvarande: Per Tillman, Jan Lindgren, Johan Wineström, Magnus Nyström,
Leif Karlsson, Niklas Kvartsén

1

Mötets öppnande
Ordförande hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat.

2

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

3

Val av protokolljusterare
Per Tillman väljs till justerare av Protokollet

4

Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll lästes upp och lades till handlingarna.

5

Rapporter
Servicebryggan
Befintligt virke kan återvinnas vilket sparar en del pengar. När arbetet
drogs igång var det tillräckligt med folk, tyvärr har det fattats folk vid
senare tillfällen vilket gjort att arbetet avstannat. Det har blivit ett problem
att få tag på folk och nå ut till tänkbara deltagare utan att ringa runt.
Detta borde gå att enkelt maila ut via Idrott Online om vi hade folks epostadresser. De uppgifter vi har borde kompletteras med epostadresser nu när arbetet med att samla in personnummer görs, vi
kanske kan få hjälp av Sörmlandsidrotten även med den delen? Per
Tillman stämmer av med Birgitta Öbrink.
Sörmlandsidrotten
Riksidrottsförbundet kör över datainspektionen och uppmanar sina
medlemmar att fortsätta samla in personnummer. Beslutet som
datainspektionen fattade om att det stred mot personuppgiftslagen är
överklagat. TSS lägger dock inte ner någon tid och resurser på detta nu,
Sörmlandsidrotten sköter registreringen tills vidare så får vi se hur utfallet
med överklagandet blir.

6

Ekonomi
Budgetuppföljning
Budgeten i balans. Vi har fått in ca 22 000 kr mer i medlemsavgifter än
budgeterat. Även kioskrörelsen har gått bättre än budget, ca 19 000 kr
mot budgeterade 10 000 kr. Ser bra ut.

7

Nya medlemmar
Patrik Lager med familjemedlem Lina Hedenström
Carina Nylén med familjemedlem Marcus Nylén

8

Meddelanden
Lantmäteriet har skickat ut protokoll från sammanträde angående ett
eventuellt inrättande av gemensamhetsanläggning för vägen till
Tidö/Tärnö. Endast ett inledande möte har hållits för att undersöka
intresset bland de boende mm. Magnus Nyström bevakar frågan.

9

Övriga frågor
Budget 2015
Budgetmöte kommer att hållas i januari. Per Tillman, Leif Karlsson och
Johan Wineström ansvarar för att ta fram ett förslag.
Långtidsbudget
Ska vi fortsätta med långtidsbudget? Vi behöver fler idéer för att det ska
vara meningsfullt.
Kommittéer
Medlemmar i kommittéer behöver information om vad som förväntas av
dem. Det finns medlemmar som inte gör någonting och som därför borde
omfattas av den vanliga arbetsplikten. Vi ger valberedningen i uppgift att
ta kontakt med sammankallande för ett informationsmöte i vår.
Inbrott på slipen
Det har förekommit inbrott på slipen i vissa bodar och båthus. Var
uppmärksam.
Årsmöte 2015
Förslagsvis i början på februari, Per Tillman letar lämplig tid.
Middag för styrelsen och sammankallande
Förslagsvis i februari på Stadshotellet, Pilkrog eller Kajplats 9 i Västerås.
Avgifter för de nya båtplatserna vid servicebryggan.
Styrelsen enas om en avgift om 1700 kr per säsong per plats då det är
breda platser som skapas med både el och vatten vid bryggan. Magnus
Nyström kollar på avtalsförslag.
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