Ystads Segelsällskap

Protokoll från styrelsemöte 2012-12-10
Närvarande: Pehr Ola Pehrsson, Björn Romaeus, Eric Lundgren,
Peter Westergren 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
Eric informerade om förberedelserna för renoveringen av signalmasten. Med
hänsyn till att det förflutit många år sedan masten var fälld är det inte tillrådigt
att försöka reparera med signalmasten stående. Eric kommer att fullfölja
förberedelserna så snart vädret tillåter att jobbet påbörjas.

5)

Upptagande av nya medlemmar
Finns inget nytt att rapportera.

6)

Ekonomi
Rapporterades att tillbyggnaden av mastinrede i mastskjulet uppgick till ca
21 000 kronor. Beloppet är så pass stort att det ska bokföras som investering
med en avskrivningstid på 10 år. I övrigt rapporterades att ekonomin ser bra
ut.

7)

Sponsring
Inget nytt att rapportera till mötet.

8)

Klubbhus och hamn
Rapporterades om att det fortfarande finns starka önskemål om att bygga ut
fönsterdelen på klubbhusets västgavel till fyra fönster med lågt liv i enlighet
med utförandet på söderfasadens fönster.
Beslöts att styrelsen inbjuder Agnar Nilsson m fl. från Torsdagsklubben för
överläggningar om förslaget till fönsterombyggnad i klubbhus mm.

Lämnades en rapport från ordförande avseende tjänstemannasvaret på
Segelsällskapets skrivelse till kommunstyrelsens ordförande. Styrelsen
konstaterar att behovet att föra en dialog med kommunstyrelsen och dess
ordförande kvarstår.
Beslöts att styrelsen ska fullfölja begäran hos kommunen att få till ett nytt
möte med Kommunstyrelsens ordförande i första hand för att driva frågan om
uppställningsplatsen men också för att få till stånd en generell dialog mellan
Segelsällskapet och kommunen.

9)

Kappseglingssektionen
Inget nytt att rapportera för mötet.

10) Ungdomssektionen
Inget nytt att rapportera för mötet.

11) Fritidssektionen
Rapporterades att en båtloppis hade genomförts lördagen 24 november. Det
var relativt svalt intresse.

12) Ystad Racing Week 2013
Rapporterade om förberedelserna för rubricerade seglingar. Till planeringen
kan tillföras att J/24-förbundet att önskar förlägga J/24-seglingen till Ystad
Racing Week 17-21 juli.

13) Beslöts att Ystads Segelsällskap ska åta sig om att få arrangera KLM J/24
Jämte SM i Nordisk Folkbåt

14) Hanse Race
Segelsällskapet har fått förfrågan om vi vill stå som medarrangör av Hanse
Race. Racets ben går via Kiel-Warnemunde-Ystad-Karlskrona-Kalmar-VisbyNyköping
Beslöts att YSS ska ingå som medarrangör i rubricerade segling.

15) Årsmötet 2013
Beslöts att fastställa datum och tid för årsmötet till 23 februari kl. 15.00

16) Nästa möte
Nästa möte äger rum 30 januari 2013 kl. 18.30.

Vid protokollet
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Sekreterare

Pehr Ola Pehrson
Mötesordförande

