Ystads Segelsällskap

Protokoll från styrelsemöte 2014-08-18

Närvarande: Kalle Johansson, Göran Lawesson, Inge Håkansson,
Benny Persson , Peter Westergren, Ola Tedin, Conny Jönsson
Anmält förhinder: Allan Waktmar
1. Mötet öppnandes och dagordning fastställdes.
2. Val av mötessekreterare: Ola Tedin
3. Föredragning av föregående mötesprotokoll, som lades till
handlingarna.
4. Ekonomi
– Göran Lawesson informerade om pågående status
5. Info
-mailinfo på hemsida Ska åtgärdas
6. Upptagning av nya medlemmar

Mats Mattsson
Martin Karlsson
Lasse Offerlind
Mikael Ulfsaxe
Carl-Magnus Dellow
Dessutom tillkommer 29 st medlemmar via segelskolorna
7. Sponsring
-Peter W informerade
8. Klubbhus och hamn
-vinteruppställningsplatsen:
Rolf Olsson på kommunen träffar gärna YSS styrelse dagtid för
diskussion men har bett om att få återkomma
-eventuellt utlånade nycklar?
2 st ute hos sommarjobbarna och skall återkrävas
-bygglovet
Är klart och bygge kan påbörjas så fort anmälan om byggstart gjorts av
Inge Håkansson.
Fönster ska också beställas, Inge kollar priser
-bomskydden
ingenting har hänt
9. Klubbangelägenheter
- träff med samhällsbyggnadsförvaltningen
se även punkt 8
Benny kontaktar Rolf Olsson och ordnar ett möte

10. Kappseglingssektionen
-Ola informerar:
Ormen Friske ingår numera i Sydostcupen
-kappseglingsregelverk
kan inköpas från SSF för 150 kr st
Beslutades att köpa 2 st ex
Blå funktionär: Ola och Hannes går kurs i oktober.
11. Ungdomssektionen
- seglarskolan info
Färre deltagare än budgeterat
Se över anmälningsförfaranden
Mer marknadsföring, bla synas på hamnens dag
-vuxenseglarskola info
Ola & Hannes funderar på att ta hand om vuxensegling 2015 utanför
klubbens regi.
-id-färgen
Kalle kollar inför nästa möte
-utternmotorn
Vi ordnar en ny i vinter
12. Fritidssektionen
- Kalle informerade om pågående status
Klubbfest 13 september i samband med klubbmästerskapet med
grillning
Vinteraktivitet som planeras är bla besök från Hamel Segel

13. Klubbens hemsida
- uppdatering av hemsidan:
Ola gör det nödvändigaste
Inge kollar om hans son kan ta på sig att sköta sidan
14. Båtgårdssektionen
-Peter informerar om pågående genomgång av kontrakt och kölista. Ett
möte har genomförts i gruppen under sommaren.

15. Övriga frågor:
Ny kassör ska hittas, eftersom Göran Lawesson, som flyttar till Malmö
och avgår.
Heléne Ohsbeck har också meddelat att hon önskar avgå ur styrelsen
med omedelbar verkan.
16. Nästa Möte
2014-09-22
kl 18.30
17. Mötets avslutades kl 20.20
Benny Persson

