Ystads Segelsällskap
Protokoll från styrelsemöte 2013-08-19
Närvarande: Håkan Håkansson, Göran Lawesson, Allan Waktmar, Eric Lundgren,
Heléne Ohsbeck, Pontus Johnsson och Ola Tedin

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 till handlingarna.

4)

Uppföljning av tidigare styrelsebeslut
Renovering av radiator i klubbhusets toalett
Rapporterade att Magnus Nilsson har i uppdrag att ombesörja utbyte av
radiatorn i toalettutrymmet då den befintliga radiatorn passerat sitt ”bäst föredatum”.
Redovisning av webbsida
Helene rapporterade att det inte går att lägga upp bilder på
styrelseledamöterna mm. med befintlig webb-version.
Beslöts att ge Helene i uppdrag att ta reda på vad som erfordras för att få
tillfredsställande bildmaterial på hemsidan. Göran erbjuder sig att bistå
Helene för att ta reda på vad som kan göras.
Nyckelansvarig
Då Magnus har förhinder till dagens möte finns inga nyheter att rapportera för
närvarande.

5)

Ekonomi
Göran Lawesson redovisar översiktligt det ekonomiska läget gällande för
YSS, som ser bra ut.
Den ekonomiska balansen för arrangemanget Ystad Racing Week har
inrapporterats av Pehr Ola Pehrsson, tävlingsledare. I nuläget ser det ut att
bli ett bra nettoöverskott efter genomförda tävlingar.
Ekonomin för den nya följebåten
Sammanställda kostnader för RIB-båten är, inklusive lyft och landtransport
från Göteborg, är 170 761 kronor. Den totala investeringskostnaden kommer
att minska när förväntade bidrag har flutit in. En tillkommande årlig kostnad
för RIB: en är vinterförvaring av båten.

6) Upptagande av nya medlemmar
May Saethre
Anette Blomqvist
Claus Lang
Jan-Olov Wallander

606
Maxi 77
Folkbåt

Beslöts att uppta ovanstående personer som medlemmar

7)

Sponsring
Inget nytt att finns att rapportera.

8)

Klubbhus och hamn
Redogörelse för personer att köra mastkran
Rapporterades att till den krets som ska få utbildning/behörighet att hantera
båt- och mastkranen har hamnmästaren föreslagits Mats Bergqvist och
Ingvar Persson. Styrelsen föreslår därtill ytterligare namn enligt nedan.
Föreslås att följande medlemmar ska ha utbildning och behörighet på kranen.
Hannes Tedin
Pontus Johnsson
Helene Ohsbeck
Christian Lander
Håkan Wahlstedt
Mats Bergqvist
Ingvar Persson
Beslöts i enlighet med förslaget

Våning två i klubbhuset
Ovanvåningen i klubbhuset har över tiden allt mer förvandlats till en rörig
skräpkammare för material och egendom som inte hör till YSS. En
upprensning behöver göras.
Beslöts att ordförande vidtalar Magnus Nilsson, som är ansvarig
klubbmästare att göra något åt situationen.

Förslag till förbättringar i hamnen
Det finns ett flertal förslag på förbättringar inför höstens landsättning mm.
Bland annat föreslås inmurning av steg i kajen vid mastkranen, så att man
kan ta sig upp på kajen även från in mindre båt.
Beslöts att under höstens upptagningar inventera vad som behöver rättas till
vid kajen inför kommande säsong.

Mastskjulet
Det har Inkommit förslag från Hamnmästaren att omdisponera inredningen i
mastskjulet på ett mera ändamålsenligt sätt sådant (se bilaga)
Beslöts att styrelsen tillstyrker Hamnmästarens förslag samt ger Eric i
uppdrag att samordna nödvändiga åtgärder i för en ett bättre utnyttjande av
mastskjulet, i enlighet med förslagsställarens intentioner.

9)

Klubbangelägenheter
Beredningsgrupp med Samhällsbyggnadsnämnden
Håkan och Allan redogjorde för mötet med
Kerstin Wulff, förvaltningschef Samhällsbyggnadsnämnden samt vice och
andre vice ordförande i nämnden. Delegationen fick vid detta möte möjlighet
att kommentera och diskutera de synpunkter och förslag som tillställts
Samhällsbyggnadsnämnden tidigare. Mötet uppfattades som konstruktivt och
det finns nu en muntlig överenskommelse om att sådant möte bör hållas två
gånger per år, företrädesvis inför som efter säsongen.

10) Kappseglingssektionen
Framtida utbildningar av licensierade funktionärer
Det rapporterades att Ola Tedin, Benny Persson, Andreas Ericsson, Kenneth
Göransson samt Helene Ohsbeck gärna har uttryckt önskemål om
deltagande i funktionärsutbildning till domare seglingsledare och
tävlingsledare

Beslöts att ge Ola i uppdrag att undersöka förutsättningarna att de
intresserade ska kunna delta i föreslagna utbildningar.
11) Ungdomssektionen
Rekvirering av aktivitetsstöd
Pontus rapporterade om tekniska/metodiska svårigheter att ansöka om och
rapportera för aktivitetsstöd via webbsajten ”idrott on line”.
Pontus och Göran kommer tillsammans att undersöka vad som kan göras för
att förbättra funktionaliteten för YSS.
Uppföljning av året seglarskolor
Pontus rapporterade om att 30 elever har deltagit på seglingskolans kurser
under året. När samtliga avgifter har inkommit beräknas detta ge ett
överskott om ca 10 000 kronor. Det rapporterades om att flera elever har
gjort mycket goda insatser på tävlingar, vilket vittnar om hög kvalitet på
segelskolan.
Gamla följebåten
Denna ska säljas då den ej längre behövs för verksamheten. Beräknas
inbringa 5 000 kronor. Försäljningen omfattar båt, motor sam vagn.

12) Fritidssektionen
Nya förslag till kvällsaktiviteter kan vara t.ex. träning på brandutrusning,
pröva på att gå i vatten eller pröva att gå i en uppblåsningsbar
räddningsflotte.
Ett alternativ är också att arrangera en kräftskiva under hösten.

13) Klubbens hemsida
Hemsidan kan nu anses vara i drift fullt ut. Materialet är färskt och
användbart för medlemmar och intressenter.

14) Båtgårdssektionen
Ordförande redogjorde för det fortsatta arbetet med att utreda
båtgärdssektionen.

15) Övriga frågor
Redogörelser för SM:et
Håkan rapporterade om den positiva respons som kännetecknar det
framgångsrika arrangemanget med Ystad Racing Week.
Det finns tom önskemål om att YSS tar ansvar för svenska
mösterskapssegling 2015.

Klubbregalier
Klisterdekaler finns nu tillgängliga. Pins med YSS logo ska beställas. Eric får
i uppdrag att införskaffa sådant som behövs.
Beslöts att undersöka om mallen till nålarna finns kvar för den händelse att
styrelsen väljer att köpa in.

16) Nästa möte
Nästa möte äger rum 16 september kl. 18.30.

Vid protokollet

Justeras

Allan Waktmar
Sekreterare

Håkan Håkansson
Ordförande

