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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 Lars Claesson och Hans
Dahlberg.
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Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll, årsmötet, lästes upp och lades till handlingarna.
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Rapporter

Ungdom:

5 stycken TSS-ungdomar seglar med Svearna på måndagarna. Svearna
har ca 40 stycken aktiva ungdomar. Ännu har inget årsmöte hållits på
”jollebasen” men målsättningen är att få med Lotta Maxe i styrelsen.

Segling:

I år är det endast onsdagsseglingen som ordnas. Ingen inbjudan till
öppen segling, ”Gretas pokal” eller ”Hennings minne” på grund av
vikande intresse. De som är intresserade får själva styra upp tävlingarna
på plats.

Lövskär:

Gruppen hade möte 5 maj. Janne har dragit i gång med bastuprojektet
och komplettering av den köksinredning som saknades. I lördags och
söndags var det städdag på lövskär som var ganska välbesökt.
Klubbhuset är skrapat och grundat, målning sker eventuellt kommande
lördag och söndag. Räcken ska också målas. Grävning för plintar och
utsättning av gjutformar till bastun ska göras. Bjälklag beräknas komma
på plats om ca 14 dagar. Eventuellt hinner man också snickra
väggelement och måla (görs på slipen) innan semestrarna. Kullstam gör
blockritning. En lista finns i klubbhuset med jobb som behöver utföras.

Slipen:

Arbetsdagen var i måndags med ca 10 pers som städade och fyllde igen
gropar. I sommar ska E-raden läggas om så att bredden ökas. Den

gamla Vegan ska bort, är skänkt till Norrtälje. Toaletten är tömd 2 ggr.
Problem med mastkranen rapporteras där spelet råkat lägga sig vid
sidan om, detta är dock åtgärdat. Vattenledningen kommer att göras om
så då den provisoriska lösningen försvinner, borde leda till bättre tryck.
Endast hälften av båtarna är sjösatta hittills och sista sjösättningen sker
helgen 29-30 maj. Kan kanske bero på den kalla våren eller också
kanske en förskjutning av sjösättningsperioden kan bli aktuell på sikt.
Nöje:
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Midsommarfesten och kräftskivan är planerade i laga ordning.

Ekonomi
Inget att anmärka på. Några släpar efter med slipavgiften annars skulle
det inte vara något under den posten. Nettoresultat pekar på ca 82 kkr
vilket är något missvisande då fakturan på radiostyrningen till subliften
kommer strax, ca 65 kkr + moms.
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Nya och utträdande medlemmar
Fullt medlemskap
Jerry Ljunghaga
Jörgen Karlsson
Lars Andersson

Familjemedlemmar
Ingela Gustafson
Sofie Johansson

Stödjande medlemskap
Christoffer Ekströmer

Familjemedlemmar
-

Utträdande (stödjande)
Daniel Andersson
Christer Carlsson
Jan Hopstadius
Jorma Partimaa
Mats Redin
Elina Sverresen
Ytterligare 8 stödjande medlemmar kommer att avföras om de inte betalar
medlemsavgiften senast 31/5
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Meddelanden
Inga meddelanden
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Mastkranprojektet
En liten modell, prototyp, har byggts för att åskådliggöra några idéer som
anläggningsgruppen har. Prototypen möjliggör på-/avmastning av högre
master med olika fästpunkter. Tanken är att den nya kranen ska byggas
uppströms och en bit längre ut för att nå ett bottendjup av ca 2,2-2,3
meter. Bygglov bör sökas så fort som möjligt och den gamla rälsen ska
plockas upp och användas vid pålning. 20 kkr finns budgeterat för
projektet i år, 100 kkr i nästa års budget.
Prototypens egenskaper blir föremål för diskussioner.
Anläggningsgruppen menar att detta inte är en färdig produkt utan förslag
tas tacksamt emot. Frågor finns också om det inte har gjorts någon

utvärdering av andra mastkranar i vår omgivning för att se om det finns
andra bra idéer som redan är beprövade vilket gruppen också har gjort
och kommer att göra fortsättningsvis.
Hur ska vi ha råd med allt vi ska göra? Mastkran ca 100 kkr, bastu 100
kkr o s v. Ordförande menar att vi har 300 kkr i kassan vilket möjliggör
återkommande investeringar innan vårt egen kapital är förbrukat.
Deltagande medlemmar ger anläggningsgruppen klartecken att gå vidare
med projektet.

Ordningsreglerna
Ordförande läser upp förslaget till nya ordningsregler på slipen. Efter
diverse diskussioner om formuleringar enas de samlade om några små
justeringar.
§1 punkt 1.1: Kompletteras med ” vid tvist om tolkning av
ordningsreglerna har TSS Styrelse tolkningsföreträde”
§ 3 punkt 3.4: Meningen ändras till ”Önskar medlem få båten hanterad
på övrig tid görs detta efter överenskommelse mot dubbel avgift”
§ 8 punkt 8.2: Meningen kompletteras med ”…. för avfall från
slipområdet samt lövskär, större…...”
Ordningsreglerna antas med ändringar ovan av de närvarande
medlemmarna.

Övriga frågor
Lövskär
Vi bygger fina anläggningar på Lövskär. Slitage och el-förbrukning
kommer att öka. Skall vi kräva in avgifter från icke medlemmar som vill
nyttja anläggningen på Lövskär?
Skall hamnplats avgiftsbeläggas
Skall bastun vara låst, och ev avgiftsbeläggas
Elstolparna på bryggorna. Ska dessa beläggas med någon avgift?
En utvärdering får göras efter säsongen. Styrelsen får i uppdrag av de
närvarande att tillsammans med Lövskärssektionen utreda ett eventuellt
behov av avgiftsbeläggning som täckningsbidrag för driften av
anläggningarna.
Dagens bidrag från Lövskär är försäljning i kiosken, Insamlingsbössor för
att underlätta spontana bidrag samt en viss uthyrning av anläggningen
vid lågsäsong

Klubbstandert
Skall klubbens standert kunna köpas och av stödjande medlem? Det ger
reklam för klubben och ökar uppmärksamheten.
Ordförande svarar att enligt gällande regler skall båten vara registrerad i
klubben för att rätten till standert skall gälla. Stödjande medlemmar har
heller inte rätt till klubbnyckel.

Vid protokollet

Magnus Nyström
Justeras:

Lars Claesson

Hans Dahlberg

