Ystads Segelsällskap
Protokoll från styrelsemöte 2013-04-22
Närvarande: Benny Persson, Håkan Håkansson, Peter Westergren, Eric Lundgren,
Helene Ohsbeck, Ola Tedin, Björn Romaeus, Magnus Nilsson, Pontus Johnsson
och Allan Waktmar.

1)

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

2)

Mötessekreterare
Utsågs Allan Waktmar.

3)

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

4)

Uppföljning av tidigare styrelsebeslut
Renovering av wc
Informerades om att det monterats ny toalettstol. Kvarstår uppgradering av
belysningen på toaletten. Därefter kan renoveringen anses avslutad.
Uppfräschning av dynor
Ordförande informerade om vidtagna åtgärder. Därmed kan uppfräschningen
av dynorna i klubbhuset anses avslutad.
Redovisning av webbsida
Med några mindre felaktigheter är nu hemsidan uppdaterad och funktionell.
Det återstår bland annat att fotografera styrelsen.
Nyckelansvarig
Magnus Nilsson har tilldelats ansvaret för nycklarna till klubbens lokaler. Ett
antal nycklar är ”på drift” och nyckeltilldelning av äldre datum behöver
kartläggas.
Beslöts ge Magnus i uppdrag att se över nyckelbeståndet och där så fordras
kräva in nycklar som ska återbördas då medlemskap har upphört.

5)

Ekonomi
Göran Lawesson rapporterade om den aktuella ekonomiska ställningen.
Läget är stabilt och inget särskilt finns att rapportera. Segelsällskapet ska
investera i ny följebåten samt söka bidrag för ändamålet.
Beslöts att ansöka hos Riksidrottsförbundet samt hos kommunen om
ekonomiskt bidrag för inköp av följebåt till segelskolan.

6) Upptagande av nya medlemmar
Viktoria-Luise Dewár
Beslöts att uppta Viktoria-Luise Dewár som medlem i YSS.

7)

Sponsring
Peter rapporterade om sponsringsläget. Två fakturor har skickats ut samt att
ytterligare fyra fakturor kommer att sändas ut inom kort. Peter informerade
om pågående uppvaktningar för att nå fler presumtiva annonsörer.

8)

Klubbhus och hamn
Redogörelse för ombyggnad i hamnen/kran/mastkran
Ordförande redogjorde för det pågående arbetet i hamnen och vilka tider
som är aktuella för färdigställandet. Med normal och förväntad härdningstid
för gjutningen av spolplattan kommer denna att vara härdad vid utgången av
vecka 21. Den beställda kranen kommer enligt senaste uppgift att vara i drift
vecka 24.
Allan Waktmar informerade styrelsen om att det arrangeras sjösättning med
Jinerts mobilkran 24 maj för större båtar (+ 6 ton). Ystads kommun har åtagit
sig att, vid behov, lägga ut stålplåtar för att fördela kranens vikt.
Redogörelse för fasadändring av klubbhuset
Enligt ordförande skulle bygglov för de nya sydliga fönsterna ha sökts
eftersom det muntliga tillstånd som lämnades vid den tidpunkten, enligt färsk
uppgift saknar rättslig grund. Denna nya information ställer frågan om
fortsatta fasadarbeten med utbyte av fönster i ny dager. Dock har inga
fortsatta resonemang förts eller kostnadsförslag inkommit till styrelsen i
ärendet. Med anledning av att intresset för ombyggnad av fasaden tycks ha
svalnat föreslås att vi i nuläget inte går vidare med planering för
fasadändringar.
Beslöts i enlighet med förslaget.

Redogörelse för kontakter med Ystads båtklubb
Ystads Båtklubb vill anlägga gräsmatta vid på den boulebanan. Förfrågan
avser synpunkter från YSS på den föreslagna ändringen. Styrelsen
konstaterar att den föreslagna ändringen inte påverkar eller stör YSS
verksamhet varför det föreslås att YSS inte har någon erinran mot Ystads
båtklubbs förslag.
Beslöts i enlighet med förslaget.
Föreligger erbjudande från Ystad Båtklubb att överlåta/sälja båtklubbens
byggnad vid uppläggningsplatsen till YSS.
Beslöts att ge ordförande i uppdrag undersöka om det finns förutsättningar
för ett övertagande av byggnaden i fråga från Ystads båtklubb.
Förslag på personer till att köra den nya pelarkranen (utbildning)
Den nya kranen som ska installeras på kajen kommer att kräva behörighet
för den/dem som ska hantera den. Föreslås att styrelsen utser 10 lämpliga
medlemmar som ges behörighet att sköta den nya kranen samt att vi
tillsammans med Ystad kommun utreder vem som ska ansvara för kran och
båtlyft för båtägare som inte är YSS medlemmar samt som ska sköta kranen
vid nödläge.
Beslöts att styrelsen ska utse 10 medlemmar i YSS som, efter godkänd
utbildning, ska tilldelas behörighet samt att dessa utses vid nästa
styrelsemöte. Vidare att frågan om kommunanställd kranskötare, för lyft
utanför YSS intressen samt i nödsituationer, ska diskuteras med Ystad
kommun.

9)

Klubbangelägenheter
Hamnens dag
Förslag från Ystads kommun att YSS ska visa upp sin verksamhet på något
sätt under hamnens dag 25 maj. Föreslås att Ola Tedin kontaktar
mässarrangörer för att undersöka förutsättningarna för ett eventuellt
deltagande för YSS.
Beslöts i enlighet med förslaget.
Skrivelse från Ulf Gauffin
Ulf har upprättat en skrivelse gällande situationen i hamnen och
uppläggningsplatsen. Skrivelsen lyfter fram ett mycket påtagligt problem som
ingen tycks äga eller ta tag i. Styrelsen konstaterar att det redan finns en
skrivelse på kommunens bord med motsvarande innehåll, som kommer att
diskuteras och följas upp. Innan nya skrivelser i saken tillställs kommunen
bör dessa beredas. Föreslås därför att den av Ulf upprättade skrivelsen i

nuläget bordläggs och därmed inte kan skickas till kommunen ”på styrelsens
uppdrag”.
Beslöts i enlighet med förslaget.
Framställan till kommunen om inrättande av beredningsgrupp för båtlivets
intressen
Allan Waktmar informerade styrelsen att, det vid styrelserepresentanternas
möte 22 januari med kommunstyrelsens ordförande Kristina Bendz, träffades
en muntlig överenskommelse att Ystads segelsällskap ska ges deltagande i
Samhällsbyggnadsnämndens beredning av ärenden som berör
småbåtshamnen och båtlivets intressen. Det föreslås att styrelsen ska hävda
denna överenskommelse för att förbättra inflytandet och öka dialogen med
politiken i frågor av betydelse för YSS.
Beslöts att uppdra åt Allan Waktmar att upprätta förslag på skrivelse till
Ystads kommun Kristina Bendz, Kommunstyrelsen och Tommy Andersson,
Samhällsbyggnadsnämnden med begäran om att implementera den
överenskomna ordningen.

10) Kappseglingssektionen
Interna och externa kappseglingar
Ola Tedin rapporterade kort om förberedelserna för kappseglingsprogrammet
2013. Information om programmet finns utlagt på hemsidan.
Framtida utbildningar av licensierade funktionärer
Ordförande uttryckte sin oro för tillväxten i YSS av licensierade funktionärer.
Om det inte finns tillgängliga funktionärer till Ystad Racing Week måste
sådana hyras in vilket medför ökade kostnader. Styrelsen behöver öka
intresset i YSS och erbjuda funktionärsutbildning i syfte att få fram fler
funktionärer till kappseglingar till exempel seglingsledare.

11) Ungdomssektionen
Information om planerat båtinköp samt ansökan om bidrag för ändamålet
Pontus informerade om det planerade köpet av lämplig följebåt. Den
föreslagna båten kan levereras fritt Göteborg och motor samt trailer kan
tillhandahållas av samma leverantör. Innan köp verkställs ska avvaktas
beslut om bidrag från Riksidrottsförbundet.

Seglarskolan
Pontus informerade om förberedelserna för sommarens seglarskola. Ett blad
har tagits fram och informationen kommer att publiceras på hemsidan, via
utskick till skolor och föreningar samt eventuellt med hjälp av fritidskontoret
på kommunen.
Drogpolicyn
Nuvarande drogpolicy är fyra år gammal och ska uppdateras.
Beslöts att ge Göran Lawesson i uppdrag att upprätta ny drogpolicy
12) Fritidssektionen
Informerades om kommande informationskvällen 2 maj med Tommy Nilsson.

13) Klubbens hemsida
Helene informerade om arbetet med uppgradering av hemsida. Styrelsen
finna namngiven på hemsidan och ska kompletteras med foto. Föreslogs att
styrelseprotokoll ska läggas ut på hemsida.
Beslöts i enlighet med förslaget.

14) Båtgårdssektionen
Ordförande redogjorde för den pågående inventeringen av innehavare och
kontrakt på båtgårdsplatser. Ett stort problem är att fyra hallar är
”andrahandsuthyrda” vilket står i strid med bestämmelserna hallarnas
disposition.

15) Övriga frågor
Klubbregalier
YSS är i behov av att uppdatera och införskaffa regalier som kännetecken på
medlemskap. Regalierna kan bestå i nya uppsättningar märken med YSS
logotype, klubbvimplar, kavajnålar, dekaler och liknande.
Beslöts att ge ordförande i uppdrag att inventera och införskaffa nya regalier.
Säsongsinvigning
Föreslås att invigning av årets säsong bestäms till 1 maj kl.12.00.
Evenemanget inleds med tal av ordförande, därefter hissas klubbstandaret
och startskott avfyra. Efter den formella delen vidtar mingel med mat och
dryck. Ola Tedin åtar sig att ombesörja mat och dryck för tillställningen.

16) Nästa möte
Nästa möte äger rum 27 maj kl. 18.30.

Vid protokollet
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Allan Waktmar
Sekreterare

Håkan Håkansson
Ordförande

