Ystads Segelsällskap

Protokoll från styrelsemöte 2013-03-04
Närvarande: Benny Persson, Håkan Håkansson, Göran Lawesson, Peter
Westergren, Pontus Johnsson, Eric Lundgren, Helene Ohsbeck, Ola Tedin, Björn
Romaeus, Magnus Nilsson, Allan Waktmar.
1)

Mötets öppnande och fastställande av dagordning
Ordföranden hälsade deltagarna välkomna och förklarade 2013 års första
styrelsemöte öppnat.

2)

Mötessekreterare
Utsågs Allan Waktmar.

3)

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

4)

Uppföljning av tidigare styrelsebeslut
Materialbehov och priser för renovering av toaletten i klubbhuset.
Beslöts att införskaffa snålspolande förhöjd toalettstol och ny radiator till
toaletten i klubbhuset.

5)

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

6) Upptagande av nya medlemmar
Per Mauritzon
Ingrid Willén

Havsfidra

Beslöts att uppta ovanstående som nya medlemmar i YSS.

7)

Sponsring
Peter rapporterade att tre sponsorskyltar har vandaliserats. En av de berörda
sponsorerna har hoppat av sponsringsavtalet. De övriga drabbade har
beställt nya hållbarare skyltar. I övrigt rapporterade Peter Westergren om
pågående förhandlingar om nya sponsringsavtal.

8)

Klubbhus och hamn
Uppfräschning av dynor och soffor i klubbhuset.
Dynor och soffkuddar i klubbhuset börjar bli trista och slitna. Ordförande
erbjuder sig att undersöka och ombesörja anskaffning av nya stolsdynor.
Björn erbjuder sig att vidtala lokalvårdaren om tvättning av dynor i soffan.
Beslöts att inköpa nya dynor och att uppdra åt Björn att ombesörja tvätt av
dynorna till sofforna.
Postadress till Ystads Segelsällskap
Ny postadress ska fastställas och anmälas. En stor del av posten till
Segelsällskapet består av fakturor som redan idag går direkt till Göran
Lawesson.
Beslöts att ny adress till Ystads Segelsällskap ska vara c/o postadress för
Göran Lawesson
Ny webbsida
Webbplatsen ska namnges Ystads Segelsällskap. Webbadressen kommer
att finnas under egen domän och inte vara underställd Riksidrottsförbundet.
Däremot kommer det att finnas en länk till Riksidrottsförbundets idrott online.
Webbplatsen kommer att ha en kapacitet om 5GB. Priset är 354 kronor per
år. Helene Ohsbeck kommer att ombesörja upplägget av webbplatsen.
Beslöts att inskaffa egen domän för webbplatsen enligt förslag.
Styrelsens personuppgifter på webb-sidan
Det finns behov av att styrelsen blir mer känd bland Segelsällskapets
medlemmar. Förslogs därför att styrelsemedlemmarna ska har namn, foto
och eventuell andra uppgifter publicerad på Segelsällskapets hemsida.
Beslöts att ge Helene Ohsbeck i uppdrag att ombesörja publicering av
styrelsens personuppgifter på webben samt att undersöka huruvida
Personuppgiftslagen (1998:204) och Personuppgiftsförordningen
(1998:1191) ska tillämpas.

9)

Kappseglingssektionen
Rapporterades om vikten av att få in seglingarna i Sydserien på hemsidan.
Ola Tedin kommer, som ny sektionsordförande, att sammankalla
kappseglingssektionen för säsongens planering seglingsplanering.
Beslöts att Ola Tedin erbjuds plats i arbetsgruppen för Ystad Racing Week

10) Ungdomssektionen
Pontus rapporterade om förberedelser inför sommarens seglarskolor. Pontus
är i gång med rekryteringar av instruktörer. Hittills har 11 ungdomar visat
intresse för att anmäla sig till seglarskolorna.
Beslöts uppdra åt Pontus att inkomma med kostnadskalkyl för sommarens
ungdomsseglingar.
Uppföljning av årsmötesbeslut gällande inköp av en följebåt
Föreslås att en grupp utses för att utreda ett förslag till inköp
Beslöts att uppdra åt Pontus och Eric att till nästa styrelsemöte lämna ett
förslag på båt, motor och eventuell trailer, inom ramen för avdelade medel.
11) Fritidssektionen
Diskuterades olika aktiviteter som kan främja intresse bland både seglare
och motorbåtsfolk. Eric tar kontakt med Bitte Nyman för att fritidssektionen
ska kunna börja planera.
12) Båtgårdssektionen
Diskuterades förutsättningar för den fortsatta driften av båtgården.
Ordförande redogör för komplikationerna med enskild avtalen och enskilda
investeringar i byggnader i förhållande till segelsällskapets avtalsförhållande
med kommunen. Vidare anser många medlemmar att de demokratiska
reglerna är satta ur spel då det har förekommit att medlemmar som överlåtit
sin båt inte har återlämnat platsen till Segelsällskapet samt att kön inte
uppfattas som officiell och öppen för alla medlemmar.
Beslöts att undersöka från grunden vilka villkor som gäller för Båtgården
med avseende på avtalsrelationerna mellan medlemmarna, Segelsällskapet
och kommunen samt utreda den framtida användningen av båtgården.

13) Övriga frågor
Ystad Racing Week
Ordförande redogjorde för de pågående förberedelserna i arbetsgruppen
inför sommarens regatta. Ett antal praktiska frågor är fortfarande obesvarade
bland annat eventuella behovet av sjöplatser för de tävlande och boendet.

14) Nästa möte
Nästa möte äger rum 26 mars kl. 18.30.

Vid protokollet

Justeras

Allan Waktmar
Sekreterare

Håkan Håkansson
Ordförande

