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Protokoll från styrelsemöte 2013-11-11

Närvarande: Håkan Håkansson, Peter Westergren, Benny Persson, Eric
Lundgren, Björn Romaeus, Ola Tedin, Helene Ohsbeck, Göran Lawesson och
Allan Waktmar.
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Mötets öppnande och fastställande av dagordning
Ordföranden hälsade deltagarna välkomna och förklarade styrelsemötet
öppnat.
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2)

Mötessekreterare
Utsågs Allan Waktmar.

3)

Föregående protokoll
Föregående protokoll har skickats ut och anses föredragen. Protokollet lades
till handlingarna.
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4)

Uppföljning av tidigare styrelsebeslut
Nyckelansvarig
I enlighet med beslut på föregående möte har Håkan Håkansson sett till att
cylindern i låset till arkivet på plan två har bytts.
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Försäljning av gamla följebåten
Benny rapporterade att gamla följebåten sålts för 2 500 kronor.

!

Försäljning av Trissjollen

Finns ett muntligt avtal om försäljning av Trissjollen för 25 000 kronor.
Återstår att, enligt önskemål från köparen, medskicka ett kapell.
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5) Ekonomi
Göran redovisar läget för resultatbudgeten. Det ser ut att bli ett hyggligt
resultat för 2013.
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Även för balansräkningen ser läget bra ut. Tillgångarna kommer att
uppskattningsvis öka med ca 40 000 kronor vid utgången av året.

!

Efter slutförda betalningar samt uppföljning av deltagarsynpunkter mm.
konstateras att Ystad Racing Week varit ett mycket lyckat arrangemang i alla
avseenden. Det ekonomiska resultatet uppgår till 57 597 kronor.
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Bidrag från Riksidrottsförbundet gällande investering i RIB-båten
Håkan och Göran rapporterade om turerna och formaliteterna kring ansökan
om bidrag från Riksidrottsförbundet för rubricerad båt. Ansökan ska
kompletteras med en beskrivning av föreningens verksamhet, en redovisning
av samarbetspartners samt en barnkonsekvensutredning.

!

6) Upptagande av nya medlemmar
För stunden finns inga nya förslag på upptagande av medlemmar.
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7) Sponsring
Peter Westergren rapporterade om att Färs och Frosta sparbank kommer att
erbjudas ett till treårigt sponsoravtal. Frågan är under beredning mellan
Segelsällskapet och banken
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Föreslås att sponsringen på segel prisjusteras från engångssumman 4 000
kronor till 5 000 kronor, detta inklusive framtagning av logotype men utan
banner på hemsidan.
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8) Klubbhus och hamn
Klubbhusets inomhusmiljö
På grund av tidsbrist har åtgärder ännu ej kunnat påbörjas.
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Ulf Gauffins förslag gällande båtuppläggningsplatsen
Rubricerat förslag kan inte tas upp till beslut förrän vi kommit längre i
dialogen med Samhällsbyggnadsnämnden angående eventuella
ändringsförslag gällande uppläggningsplatsen och dess skötsel.
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9) Klubbangelägenheter
a. Redogörelse av mailkorrenspondens med kommunen
Håkan redogjorde för brevväxling med Kerstin Wolff angående det planerade
höstmötet med presidiet i Samhällsbyggnadsnämnden. Det är nu klart att
mötet blir av 9 december.
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b. Kallelse till Skånes Båtförbunds årsmöte
Har inkommit kallelse till årsmöte i Skånes båtförbund.
Då ingen kunde ställa sig till förfogande, kunde klubben ej representeras.
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c. Kallelse till Skånes seglarförbunds årsmöte
Har inkommit kallelse till årsmöte i Skånes seglarförbund. På programmet
finns bl.a. årsmötesförhandlingar och prisutdelningar.
Då ingen kunde ställa sig till förfogande, kunde klubben ej representeras.
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d. Inbjudan till möte med Abbekås årsmöte
Segelsällskapet har inbjudits att delta vid möte i Abbekås Båtklubb. Syftet
med mötet är att diskutera samordnade seglingar och andra aktiviteter.
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Eric och Benny utses att representera Segelsällskapet (Erics och Bennys
rapport bifogas).
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10)Kappseglingssektionen
Interna och externa kappseglingar
Håkan redogjorde för planeringen av säsongens seglingar.
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Utbildning av funktionärer
Grön instruktörskurs i Borstahusen: Förslag att Hannes Tedin, Ola Tedin och
Ludvig Möller erbjuds deltagande för Segelsällskapets räkning.
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Beslöts att erbjuda Ola, Hannes och Ludvig funktionärsutbildning enligt
förslag.
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11)Ungdomssektion
Orientering ang. LOK-bidraget för båtinköp
Segelsällskapet har varit föremål för granskning och efter denna har man
begärt in extra uppgifter. Dessa har nu inlevererats och vi avvaktar nu sökta
medel.
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12) Fritidssektionen
Eric Lundgren informerade om kontakter med Sjöräddningssällskapet för att
hålla en medlemsinformation till Segelsällskapet. Framförallt ska vi se till att
information ges om hantering av livflottar. Vidare ska vi ha en
informationskväll av North Segel, Eric återkommer med förslag på datum.
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13)Klubbens hemsida
Helene Ohsbeck rapporterar om arbetet med hemsidan. Helene föreslår att
vi framställer en almanacka baserad på bilderna från Ystad Racing Week.
Helene återkommer med förslag.
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14)Båtgårdssektionen
Inget nytt att rapportera sedan föregående möte.
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15)Övriga frågor
Klubbregalier
Vimplar och Pins finns nu i två versioner till försäljning.
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Beslöts att priset för pins ska vara 50 kronor per styck och för vimplar 150
kronor per styck.
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16)Nästa möte
9 december kl.18.30
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Vid protokollet

Justeras

Allan Waktmar
Sekreterare

Håkan Håkansson
Ordförande
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