Ystads Segelsällskap

Protokoll från styrelsemöte 2012-10-22
Närvarande: Pehr-Ola Pehrson, Björn Romaeus, Erik Lundgren, Tommy
Nilsson och Allan Waktmar.

1)

Mötets öppnande och fastställande av dagordning
Ordföranden hälsade deltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat.

2)

Mötessekreterare
Utsågs Allan Waktmar.

3)

Föregående protokoll
Föregående protokoll genomgicks och lades efter justering till handlingarna.

4)

Uppföljning av tidigare styrelsebeslut
Rapporten lades till handlingarna.

5)

Ekonomi
Ordförande rapporterade om den aktuella ekonomiska ställningen. Inget
anmärkningsvärt att rapportera.

6)

Upptagande av nya medlemmar
Då kassören har förhinder till dagens sammanträde framskjutes ansökningar
om medlemskap till nästa möte.

7)

Sponsring
Inget nytt att rapportera utöver att SEB-banken har backat tidigare ur tidigare
överenskommelse att delta som annonsör/sponsor.

8)

Klubbhus och hamn
8.1 Har inkommit förslag att klubbhuset kan få upplåtas utan kostnader till
Abbekås båtsällskap för evenemang, med anledning av att deras klubbhus
har brunnit ner.
Beslöts att erbjuda Abbekås båtsällskap kostnadsfritt och efter
överenskommelse att avgiftsfritt få disponera klubbhuset för evenemang
under tiden som Abbekås båtsällskap löser sin lokalsituation dock längst tom
2013-05-31.

8.2 Upplåtelse av klubbhus till en grupp boulespelare, som hittills varit
medlemmar i Ystads båtklubb.
Föreligger förfrågan från oorganiserade boulespelarere att få disponera
segelsällskapets lokaler och för förvaring av räfsor och annan utrustning för
sina aktiviteter.
Styrelsen konstaterar att boulespel faller utanför föreningens syfte och
verksamhet och att det därmed saknas grund för att bifalla denna
framställan.
Beslöts att avslå framställan om lokalutlåning till boulspelarna.
8.3 Användning av jollehus och mastskjul
Sedan flera år finns det en medlem som tidigare har fått tillstånd att
disponera segelsällskapets lokaler till förvaring av egen kajak.
Under de senare åren har segelsällskapet haft en nyrekrytering av
medlemmar med segelbåtar samtidigt som båtarna har blivit fler och större.
Kravet på tillgängliga utrymmen till förvaring av master och bommar har ökat
kraftigt. Användning av mastskjul och jollehus till annat än medlemmarnas
master och bommar samt segelsällskapets är inte längre praktiskt möjligt.
Beslöts att segelsällskapets lokaler inte får disponeras för annat än
segelsällskapets medlemmars master och bommar. Annan personlig
egendom ska vara utrymt senast 2013-06-30.

8.4 Uppföljning av mötet med Kommunstyrelsens ordförande
Ordförande rapporterade från resonemanget med KS-ordföranden och
ordföranden för Samhällsbyggnadsnämnden. Mötet kan ses som en
inledande kontakt till organiserat samarbete mellan segelsällskapet och
Ystads kommun. Inga beslut eller överenskommelser träffades.
Segelsällskapet ska i fortsatt dialog med Ystads kommun lyfta frågor som
kan hänföras till säkerhet, ordning och ansvar för anläggningen. För
närvarande uppfattas många frågor som olösta, däribland ansvaret för

uppläggningsplatsen och dess säkerhet. Med anledning av att
småbåtshamnen från och med 2012 har heltidsanställd hamnkapten under
sommarsäsongen finns skäl att göra en tydligare gränsdragning mellan
ansvar och arbetsuppgifter mellan å ena sidan segelsällskapet och andra
intressenter i hamnen och å andra sidan Ystad kommun.
En särskild ”hamngrupp” bör sammanställa de krav och förslag som
segelsällskapet vill lyfta med kommunen.
Beslöts att till hamngrupp utse Erik Lundgren, Björn Romaeus och Allan
Waktmar (sammankallande). Gruppens uppdrag är att sammanställa
segelsällskapets frågor som ska lyftas med Ystads kommun. Gruppens
förslag ska underställas styrelsebeslut inför en framställan till kommunen om
en uppföljande träff med Kommunstyrelsens och
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande.

9)

Kappseglingssektionen
Ordförande rapporterade om förberedelserna för SM i Nordisk folkbåt 2013.

10) Ungdomssektionen
Finns för närvarande ingen aktivitet i ungdomssektionen under vintern.

11) Fritidssektionen
11.1 80-års Jubileumsfest.
Erik redovisade sina ansträngningar att arrangera jubileumsfest hösten 2012.
Intresset visade sig vara för svagt.
Beslöts att jubileumsfest 80 år ska genomföras i samband med Årsmötet
2013.

11.2 Frågan om sammanslagning av Sveriges Båtunion SBU och Sveriges
Seglarsällskap SSF.
Det har inkommit en motion till Båtriksdagen om att avbryta alla förberedelser
för en sammanslagning av SBU och SSF.
Styrelsen konstaterar att oavsett utgången i sakfrågan bör utredningsarbetet,
inför ett eventuellt beslut om en sammanslagning, under alla omständigheter,
fullföljas så att saken blir genomlyst.
Beslöts att yttrandet från Ystads segelsällskap ska innebära en
rekommendation att avslå motionen.

11.3 Kallelse till Skånes seglarförbunds årsmöte 2012
Har inkommit inbjudan till SSF:s årsmöte 11 december i Lund.
Segelsällskapet har ingen rösträtt på årets årsmöte. Rapporterades att
ordförande kommer att närvara som segelsällskapets representant.

Nästa möte
Nästa möte äger rum 19 november kl. 18.30.

Vid protokollet
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Allan Waktmar
Sekreterare

Pehr Ola Pehrson
Mötesordförande

