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Ystads Segelsällskap

Protokoll från styrelsemöte 2014-04-28

!
!

Närvarande: Benny Persson, Eva Wahlstedt, Conny Jönsson, Kalle
Johansson, Inge Håkansson,, Göran Lawesson, Ola Tedin, Helene Ohsbeck,
Pontus Johnsson Ulf Gauffin 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 har skickats ut och anses föredragen. Protokollet lades
till handlingarna.
4) Uppföljning av tidigare styrelsebeslut
Fullföljande av försäljningen av Trissjollen
Trissjollen är nu avyttrad och inräknat kostnaden av ett medföljande kapell är
nettointäkten 22 000 kronor. Ärendet är därmed avslutat.

!

Hyra av klubbhuset
Information lämnades om att Per Widén getts tillstånd att hyra klubbhuset vid
ett tillfälle.

!
!
!

[Skriv text]	


!
!

5) Ekonomi
Göran redovisade budgetläget. För 2014 har hittills influtit 20 500 kronor i
medlemsavgifter. Göran ska lämna in ansökan om anläggningsbidrag och
behöver därför medsända kopior på årsmötesprotokoll, verksamhetsplan för
2014 samt årets drogpolicy.

!
!

6) Drogpolicy
Redovisades förslag till reviderad drogpolicy att gälla från och med
verksamhetsåret 2014.

!

Beslöts att anta föreliggande förslag till drogpolicy samt att beslutet ska
anses omedelbart justerat.

!

!

7) Upptagning av nya medlemmar
Gitte Nählinder.

!
!

Ej båt. Är kontaktperson för
Skånes båtförbund

8) Sponsring
Då Peter har förhinder till dagens möte framflyttas punkten till
nästkommande möte.

!
!

9) Klubbhus och hamn
- Fixardagen
Benny rapporterade om ett lyckat evenemang med 16 deltagande.
-

-

-

!

Köksutrustningen uppdateras
Nuvarande köksutrustning är otillräcklig och behöver kompletteras. En
inventering av utrustning ska göras.

!
Beslöts enligt förslag.
!

Bygglovet gällande gavelfönsterna
YSS ska inkomma till kommunen med relevanta handlingar samt med
uppgifter om kontrollplan och kontrollansvarig före byggstart. Förslag att
handlingarna inlämnas snarast.

!
Beslöts enligt förslag.
!

Stolparna vid gräsmattan
Dessa är i ganska dåligt skick och föreslogs att dessa förstärks/byts ut.

!
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Beslöts enligt förslag.

!
!
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-

Ny el till diskmaskin och varmvattenberedare
För bättre funktion föreslås att ny eldragning till varmvattenberedare och
diskmaskin utförs.

-

Tidskrifter i klubbhuset
För närvarande saknas en klar policy för vilka tidskrifter som bör finnas
för läsning i klubbhuset. Föreslogs att tillgängliga tidskrifter ska vara
följande: På Kryss och till Rors, Båtnytt och Praktiskt Båtägande.

!
Beslöts enligt förslag.
!
!

10)Klubbangelägenheter
- Uppföljning av mötet med kommunen (Samrådsgrupp)
Benny, Alan och Ola rapporterade om senaste mötet med
Samrådsgruppen. Mycket av samtalet vid mötet handlade om ordningen
på uppläggningsplatsen och om kommunens idéer om att avgiftsbelägga
båtuppläggning.
-

!

-

!
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Eventuell tillsättning av kommitté/bollplank rörande hamnfrågor
Allan redovisade ett utkast till skrivelse till Samhällsbyggnadsnämnden
rörande förslag YSS synpunkter och förslag gällande avgifter på
uppläggning liksom i övrigt frågor gällande ordning, ansvar och säkerhet
på uppläggningsplatsen.
Ulf Gauffin inbjuden för att informera och informeras
Ulf gav information om läget på uppläggningsplatsen och icke minst
situationen på området när de långväga trollingfiskarna parkerar sina
fordonsekipage varhelst det passar.

Beslöts att uppdra åt Allan att sammankalla en grupp för att ge styrelsen
förslag till strategi och argument i frågor som rör hamn och
uppläggningsplats samt att granska kommunens hamnavtal med båtägare
vad avser avtalets hänvisning till YSS för båtuppläggning. Gruppen bör bestå
av Allan, Ulf Gauffin, Lars Milberg och Lars Lind.

!
!

11)Kappseglingssektionen
- Information från Ola
Ola informerade om pågående och planerade aktiviteter inom sektionen
däribland funktionärsutbildningarna.

!

Sektionen har påbörjat en översyn av bojar, draggar och annan utrustning
i jollehuset. En rensning ska genomföras.

!

!

12)Ungdomssektionen

[Skriv text]	

-

-

-

-

-

Seglarskola
Pontus rapporterade att det hittills inkommit 20 anmälningar. För hela
säsongen förväntas ca 50-60 deltagare.

!

Vuxenseglarskola
Aktiviteten är ännu ej förankrad eller planerad. Det finns andra förslag
som t.ex. ”öppen gastning”. Frågan vidareutreds.

!

Sommarjobbare
Rapporterades att Ystad kommun, via arbetsmarknadssekreterare Cecilia
Fahlborg, har tillgång till en sommarpraktikplats på YSS för en ungdom
16-17 år. Arbetsuppgifter och arbetsledning ska fastställas.

!

Bränsleförvaring
Diskuterades om hur motorbränsle kan förvaras på ett tryggt sätt.
Sektionen ska undersöka om bränslet kan förvaras i utrymme utan yttre
öppningshandtag och endast åtkomligt från insidan med särskilt lås.

!

Utternbåten
Det konstaterades att båten är i behov av polering/vaxning och
motorservice. Ungdomssektionen tar ansvar för detta.

!
!

13)Fritidssektionen
- Klubbfest
- Midsommareskader
- Grannklubbseskader

!

Då Pär Brask haft förhinder till Fritidssektionens möte senareläggs
ovanstående punkter.

!

!

14)Klubbens hemsida
- Information från Helene angående hemsidan.
Helene informerade om nya bilder från kappsegling och sjösättning samt
annan uppdaterad information på hemsidan.

!
-

!

Info till medlemmarna angående fixardagen
Är utlagt på hemsidan.

!

Månadsbrev
Ordförandes månadsbrev är utlagt på hemsidan.

!

15)Båtgårdssektionen
Då Peter har förhinder till dagens möte framflyttas punkten till
nästkommande möte.

!
!
!
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16)Övriga frågor
Det har inkommit förfrågan från Arbetsförmedlingen i Sjöbo om praktikplats
för arbetssökande med intresse för motorer och båtar.

!

Beslöts att rekommendera Arbetsförmedlingen att ta kontakt med Benny för
en förutsättningslös dialog inför eventuell praktikplats för berörd
arbetssökande.

!
!
!

17)Mötets avslutande
Ordförande tackade ledamöterna för visat intresse och förklarade mötet
avslutat.
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!
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Vid protokollet

Justeras

Allan Waktmar
Sekreterare

Benny Persson
Ordförande

