SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-04-09

Styrelsemöte Torshälla Segelsällskap
Datum:

Torsdagen den 9 april 2015, klockan 18:30 – 20:30

Plats:

Munktellarenan, Ingrid Marie

Ordförande:

Per Tillman

Sekreterare:

Malai Bierfeldt

Justerare:

Per Tillman

Beslutande:

Per Tillman, ordföranden
Niklas Kvartsén, vice ordföranden
Malai Bierfeldt, sekreterare
Johan WineströmP, ledamot
Leif Karlsson, kassör
Jan Lindgren, ledamot
Therése Norén, ledamot

Övriga närvarande: Sture Sundvall, sammankallande Lövskärskommittén 50 %
Lars Claesson, sammankallande Lövskärskommittén 50 %
Sten Andersson, sammankallande slipkommittén
Christer Albertsson, sammankallande nöjeskommittén
Anders Öbrink, ansvarig båtplatser
Birgitta Öbrink, ansvarig medlemsregister, fakturahantering

1

Mötets öppnande
Ordförande hälsar välkomna och förklarar mötet öppnat.

2

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns.

3

Val av protokolljusterare
Per Tillman väljs till justerare av dagens protokoll.
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4

Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll läses upp och läggs till handlingarna.

5

Rapporter
a) Ungdomsverksamhet
Lotta Maxe har meddelat förhinder. En rapport har inkommit där det bland
annat framgår att blå grupp optimist, fyra barn samt två instruktörer, har
startat sin verksamhet. Den 30 mars samt 1 april 2015 ägde två mycket
lyckade träningsdagar rum.
Blå grupp optimist tränar varje torsdag från och med den 9 april 2015.
Från och med måndagen den 20 april 2015 startar aktiviteter för de barn
och ungdomar som har torrdräkt.
Från och med onsdagen den 20 maj 2015 startar aktiviteter för resterande
barn och ungdomar.
b) Lövskär
Sture Sundvall rapporterar:
 Under påskhelgen genomfördes en översyn på Lövskär.
Taket på klubbhuset måste åtgärdas därav halva taket kräver
omedelbar åtgärd.
Uppdrag: Sture Sundvall och Jan Lindgren undersöker och gör en
beräkning på omkostnader för att åtgärda.
 Den trasiga bryggan vid T-vingen är bortforslad.
 Rutschbanan behöver åtgärdas. För att förhindra olyckor behöver
den förankras och säkras upp.
 Inköp av verktyg kommer att ske.
 Bävern har fällt åtskilliga trän, uppskattningsvis sju stycken.
 Den 10 april 2015 kommer Sture med flera att åka ut till Lövskär,
tillsammans med en arborist, för att se över och fälla björken vid
toaletterna samt ytterligare tre björkar på ön.
 Helgen vecka 15 kommer vattnet att sättas igång.
Per Tillman rapporterar:
 Avtalsförslag från Mälarenergi har inkommit. Niklas Kvartsén har
granskat avtalet. I avtalet framgår att TSS får ta ut maximalt 35
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Ampere (A). Om styrelsen godkänner avtalet har vi inte möjlighet att
utöka strömstyrkan. Idag nyttjar TSS 25 A, vilket innebär att vi har
möjlighet att utnyttja ytterligar 10 A.

Beslut:
a) Styrelsen godkänner avtalet.
b) Ordföranden Per Tillman ges rätt att teckna avtalet med
Mälarenergi. (Avtalet bifogas protokollet, bilaga A)
Uppdrag: Niklas Kvartsén är ansvarig kontaktperson när
överflyttning av ny anslutningspunk sker.
 En dialog med Sjöräddningen har skett gällande insamling av
tomburkar på Lövskär. Sjöräddningen placerar ut lådor på ön därpå
de kommer ut och hämtar, varpå TSS får besök av Sjöräddningen,
vilket uppskattas av både barn och vuxna på ön. Pengarna tillfaller
oavkortat sjöräddningen. En officiell förfrågan inväntas.
 Det är önskvärt att ha en hjärtstartare utplacerad på Lövskär.
Utbildning av hjärtstartare samt hjärt- och lungräddningen har ställts
till Sjöräddningen. De utför ej utbildningar av den anledningen att inte
konkurrensutsätta andra utbildningsanordnare.
Uppdrag: Per Tillman undersöker möjligheten att söka
finansieringsbidrag hos Sörmlandsidrotten (SISU) för
utbildningskostnader.
Christer Albertsson rapporterar:
 TSS, Lövskär har bidragits med en pirra.
c) Slipen
NN, rapporterar:
 Vattnet på bryggan ska göras i ordning. Se över slangar och
vattentryck.
 Grus ska fyllas ut efter städdagen.
 Styrelsen behöver vara mer bestämd när det gäller medlemmarnas
uppställningsplatser. Att uppställningsplatserna inte är en plats för
skrotförvaring, att de är städade, att skräp tillika skrot ska omedelbart
köras bort från slipen.
 De medlemmar som inte har städat vid sina uppställningsplatser och
som inte har rensat bort sitt skräp, kommer att få sitt skräp
bortforslat/kastat under städdagen.
Sture Sundvall rapporterar:
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 Sublift - Sju båtar har sjösatts, fler båtar är på väg att sjösättas.
d) Segling
Ingen rapport har inkommit till dagens möte.
e) Nöje
Christer Albertsson rapporterar:
 Nöjeskommittén har utökats med ytterligare två medlemmar; Ann
Murtomäki samt Beatrice Anglered. Ett möte i slutat av april är
inplanerat.
 Planering inför nästa års jubileumsfest flaggas upp. Nöjeskommittén
efterlyser en budget för att kunna planera lokal, mat, underhållning
med mera.
Uppdrag: Styrelsen åtar sig att återkomma med en budget.
 En ljudanläggning har än inte köpts in.
Uppdrag: Niklas Kvartsén åtar sig att få fram ett pris på en
ljudanläggning enligt tidigare önskemål (styrelsemöte den 22 januari
2015). Inköp bör ske innan midsommar.
f) Övriga rapporter:
 Möte med Torshälla stads nämnd samt Torshälla stads förvaltning
Johan Wineström rapproterar:
Bland annat att ett möte har skett, där Torshälla stads nämnd och
förvaltning har kommunicerat sina planer om vad som är på gång och
framtidsplaner. (Sammanfattande rapport bifogas protokollet, bilaga B)
 Jollebasen
Johan Wineström rapporterar:
 Driftorganisationen har haft sitt årsmöte.
 En ny matta i stora rummet samt i köket är inlagt.
 Motorbåtsbryggan måste åtgärdas.
 Målning kommer att ske nu under våren.
 TSS revisorer har fått i uppdrag att granska årsredovisningen.

6

Ekonomi
 Budgetuppföljning
Leif Karlsson rapporterar att ekonomin är i balans.

7

Nya och utträdande medlemmar
Nya medlemmar:
Beatrice Anglered

Fullvärdig
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Gustaf Holmgren
Ida Holmgren
Emilia Holmgren
Malte Holmgren
Alf Pettersson
Pär Andersson
Bror Åkerblom
Kristina Meyer
Maria Stendahl
Åke Rosen
Simon Wadman
Jenny Gustafsson

Familjemedlem
Familjemedlem
Familjemedlem
Familjemedlem
Fullvärdig
Fullvärdig
Fullvärdig
Familjemedlem
Fullvärdig
Fullvärdig
Fullvärdig
Familjemedlem

780711
030921
060205
14xxxx
441003
610803
500823
550823
501010
581016
890616
900308

Utträdande medlemmar:
Håkan Johansson
Christoffer Ekströmer
Fredrik Askling
Mikael Bengtsson
Jan-Erik Eriksson
Annelie Eriksson
Björn Hammar
Stig Hellsberg

8

Fullvärdig
Fullvärdig
Fullvärdig
Fullvärdig
Fullvärdig
Familjemedlem
Fullvärdig
Fullvärdig

Meddelanden
 Seglarförbundet
Information angående klubbutmaning.
 IdrottOnline
Lägre avgift om vi får in fler medlemmar i IdrottOnline.

9

Övriga frågor
 Medlemssystem/register
Birgitta Öbrink signalerar om att föreningen är i stort behov av ett nytt och
användarvänligt system som behandlar medlemsregister. Birgitta har
undersökt systemet Visma. Per Tillman har undersökt ett system som
IdrottOnline tillgår.
Uppdrag: Per Tillman och Birgitta Öbrink undersöker vidare.
 Hemsidan
Sture Sundvall uppmärksammar om att hemsidan behöver ses över. Det finns
hänvisning till ett telefonnummer som inte längre är i bruk.
Uppdrag: Per Tillman uppdaterar hemsidan.
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10

Tid för nästa styrelsemöte
Tisdagen den 12 maj 2015, klockan 18:00, Mälbybasen.

Per Tillman avslutar det stora mötet inklusive sammankallande, klockan
20:00.

11

Frågor för enbart styrelsen
 Fördelning av bidrag till festkommittén för jubileumsfest år 2016
Per Tillman för en dialog med Christer Albertsson inför nästa
styrelsemöte, tisdagen den 12 maj 2015. Styrelsen återkommer om en
summa till festkommittén.

Mötet avslutas klockan 20:30
______
Ordförande

………………………………….
Per Tillman

Sekreterare

………………………………….
Malai Bierfeldt

Justerare

………………………………….
Per Tillman
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