Vårmöte Torshälla Segelsällskap 090519
Jollebasen Mälby klockan 19.00
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Mötets öppnande
Ordförande Håkan Wallin hälsade cirka 25 medlemmar välkomna och
förklarade mötet öppnat.
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Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
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Val av två justeringsmän tillika rösträknare
Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Anders Kullstam och Anders
Öbrink.
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Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll, årsmötet 090211, lästes upp och lades till
handlingarna.
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Bastu med grupprum
Kontakter med Västerås kommun har föregått den nu inlämnade
bygglovsansökan. Bygglovshandläggarens synpunkter på placeringen
var att vi skulle förlägga byggnaden i anslutning till befintliga byggnader
”där det redan var förstört”, vilket var vårt förstahandsförslag efter
inhämtade synpunkter från medlemmar och sektioner.
Bygglovsärendet kommer för behandling den 26:e maj och samtliga
handlingar är inlämnade.
Beträffande avlopp från duschar har ansökan om anslutning till befintlig
slamavskiljare och infiltrationsbädd inlämnats. Besök från miljö har gjorts
idag den 19:e maj – varvid framförts krav på att befintlig anläggning
behöver kompletteras enligt nu gällande krav beträffande urinhanteringen
från befintliga toaletter.
Beslöts att arbeta vidare enligt årsmötets intentioner – planera och utföra
byggnationen så snart finansieringen möjliggör ett färdigställande.
Bidragsansökan till Riksidrottsförbundet skall inlämnas före maj månads
utgång.

6
Ungdom:

Rapporter från sektioner
Eddie Klemets har blivit uttagen till landslaget för att representera
Sverige i Nordiska Junior Mästerskapen. Mästerskapet avgörs i Norge i
juli månad och Eddie ställer upp i öppen klass för optimister.
Ett antal optimister har flyttats ut till Lövskär för att ungdomar ska kunna
använda dessa. Det finns även fler optimister att flytta till Lövskär efter
att de renoverats en aning.
SS Svearna kommer att ta fram en underhållsplan för Mälbybasen och
enligt en tidningsartikel i lokalpressen har kommunen beviljat ett bidrag
avsett för att rusta upp vatten och avlopp.

Segling:

Den första onsdagsseglingen har genomförts.
Under våren har utbildning i kappseglingsregler bedrivits och som en
fortsättning så kommer ett antal (3-4st) nybörjarseglingar att arrangeras.
Dessa kommer att seglas på lördagar och gå under det nygamla namnet
”Blackout”. Mer information kommer att presenteras på hemsidan.
TSS öppna kappsegling går av stapeln den 13:e juni och förhoppningsvis
kommer många TSS-båtar att deltaga.

Slipen:

En ny winch är monterad på mastkranen och den har fungerat bra.
Under höst/vinter/vår har en onormalt hög elförbrukning noterats. Det
har visat sig att i några båtar har frostvakter och värmare använts.
Ägarna till dessa båtar har blivit vidtalade att detta inte är ok.
Slipsektionen avser att framarbeta regler för vad som gäller för
elförbrukning.
Fram till och med 17:e maj har 106 TSS-båtar och 4st TMK-båtar
sjösatts. 36st båtar ligger fortfarande kvar på land.

Nöje:

Ingen från sektionen närvarande.

Lövskär:

Städdag genomförd helgen 16-17 maj. Cirka 80% av de planerade
arbetena blev utförda. En lista över kvarvarande jobb kommer att sättas
upp på Lövskär så att besökande medlemmar kan ta sig an dessa.
Toaletterna är igång sedan två veckor. Köket är färdigmålat. Matta läggs
förhoppningsvis in vecka 22. Köksutrustning (skåp med mera) är beställt
och ska levereras vecka 23. Om allt går bra ska köket vara i användbart
skick till den 13:e juni då TSS arrangerar öppna kappseglingar. När
köket är klart vill styrelsen ha en sammanställning av de faktiska
kostnaderna för köket.
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Ekonomi
Kassören redovisade intäkter respektive utgifter. Hittills i år har cirka
120.000kr kommit in och 69.000kr betalats ut. Klubbens ekonomi är sund
och i balans med den plan som gjordes upp för innevarande år.
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Nya och utträdande medlemmar
Medlemmar invalda sedan årsmötet:
Bo Johnsson, stödjande
Lars Edberg, stödjande
Utträdande medlemmar sedan årsmötet:
Gunnar Grönlund
Karolina Nilsson
Medlemmar som valdes in under detta vårmöte:
Elin Eriksson, fullvärdig
Anders Djupström, stödjande
Hans Lagerström, stödjande
Anette Lagerström, familje
Emma Lagerström, familje
Utträdande sedan detta vårmöte:
Sven Gunnar Haglind
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Meddelanden
Inga meddelanden
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Övriga frågor

Kiosk:

För tillfället finns det ingen som driver kiosken på Lövskär. Ingen
närvarande på mötet åtog sig att sköta kiosken. Intresserade ombeds att
kontakta styrelsen eller Lövskärssektionen. Racern kan användas för att
köra ut glass, läsk, godis etc. och den som sköter kiosken får naturligtvis
tillgodoräkna sig utförd arbetsplikt.

Mastställ: Någon som leder och fördelar arbete behövs. Sören Ristander ställer upp
och svetsar om någon kan se till att material och medhjälpare finns
tillgängliga. Intresserade ombeds kontakta styrelsen.

Då inga ytterligare övriga frågor fanns att behandla avslutade Håkan
Wallin mötet och tackade för uppmärksamheten.

Vid protokollet

Peter Öbrink
Justeras:

Anders Kullstam

Anders Öbrink

