Ystads Segelsällskap

Protokoll från konstituerande styrelsemöte
2015-03-25
Närvarande: Benny Persson, Inge Håkansson, Conny Jönsson, Eva Milberg,
Bitte Nyman och Allan Waktmar.
1) Mötets öppnande och fastställande av dagordning
Ordföranden hälsade deltagarna välkomna och förklarade styrelsemöte
öppnat. Mötet fastställde dagordningen.
Nya kassören Eva Milberg hälsas välkommen till styrelsen och till
kassörsuppdraget.
Nya ledamoten Bitte Nyman hälsades välkommen till styrelsen. Bitte har
uttryckt intresse att vara behjälplig med hemsidan.
2) Mötessekreterare
Utsågs Allan Waktmar.
3) Föregående protokoll
Föregående protokoll har skickats ut och anses föredragen. Protokollet lades
med godkännande till handlingarna.
4) Ekonomi
Eva lämnade en redovisning av det ekonomiska dagsläget. Det finns i
dagsläget 41 190 kr på bankgirot plus fondmedel på ca halv miljon. Göran
kommer under en övergångsperiod att vara Eva behjälplig med
budgetuppföljningen.

Från Ola Tedin (förhindrad i dag) meddelas att ansökan har inlämnats till
kommunen för sökt investeringsbidrag 90 000 kronor för ny motor (lilla
motorbåten) samt för inköp av en RS Feva. Enligt kommunen är bidraget
numera begränsat till max 25 % av total beloppet.
Därutöver har särskilt bidrag har sökts för seglarveckan.

5) Information
Uppställningsplatsen
Årets trollingsäsong har startat och uppställningsplatsen börjar nu successivt
besökas av bil-/släpekipage som parkerar olovligen lite var som helst. Ulf
Gauffin har inlämnat skrivelse till styrelsen i saken.
Inbetalningskort till hedersmedlemmar
Detta är ett rent informationsmisstag som omgående ska rättas till. Styrelsen
vill framföra sitt beklagande till berörda hedersmedlemmar.

6) Upptagning av nya medlemmar
Jonatan Binder
Harald Bosner
Jan Pontho
Najad 43
Lars Wendel/Åsa Persson Arabescue 30
Beslöts att ovanstående beviljas inträde i Segelsällskapet
7) Sponsring
Peter Westergren låter meddela att Peter Wallin, Michelsens bil önska köpa
två annonsplatser vid klubbhuset för totalt 4 000 kronor plus kostnader för
skylttillverkningen.
Beslöts att acceptera budet.
Priser för reklamplats framför klubbhuset. Föreslås att priset justeras till
tvåtusen per plats.
Beslöts justera priset till 2 000 per plats plus tillverkningskostnader för skylt.
8) Klubbhus och hamn
Fixardag
Behövs bland annat målningsarbete på klubbhus och jollestuga samt allmän
fix mellan ca 9.00 -14.00 varefter det bjuds på mat. Tidpunkt ska bestämmas
vid nästa möte.

Småbåtshamnens dag
Pontus Johnsson föreslår i brev att Segelsällskapet genomför en prova pådag i samband med småbåtshamnens dag.
Ingen vid mötet har kunskap om datum för småbåtens dag varför beslut i
ärendet måste skjutas upp till nästkommande möte.
9) Klubbangelägenheter
Samhällsbyggnadsnämndens presidium
Vi avvaktar återkoppling från stadsarkitekten och ledningen från
Samhällsbyggnadsnämnden. Allan kontaktar Stefan Malmberg.
10) Kappseglingssektionen
Ystads Sail Racing Week 8 – 11 juli
Domare och tävlingsledare är utsedda. Seglingsledare är vidtalad. Ett första
möte med den sk. inre gruppen kommer att kallas inom kort.
NOCA 5 – 9 augusti
Avtal om ersättning på 30 000 kronor för arrangemanget är upprättat med
Flottan.
11) Ungdomssektionen
Information från sektionen
Pontus förslår att det planerade köpet av RS Feva ska genomföras i år.
Beträffande köpet av RS Feva måste köpet stödjas av den kommande
budgetanalysen, som beslutades vid årsmötet 2015.
12) Fritidssektionen
Vårfest vid säsongsöppningen 1 maj
Fritidssektionen bör ta kontakt med Hamelsegel för en kvällsinfo liksom med
Tommy Nilsson för en motorkväll
13) Klubbens hemsida
Uppdatering av klubbens hemsida. Bl.a. ska fritidssektionens aktiviteter,
sommarens seglarskolor samt planerade sjösättningar mm läggas ut. Bitte
åtar sig detta.
14) Båtgårdssektionen
Då Peter har förhinder till dagens möte utgår punkten.

16) Konstituering
Icke årsmötesbeslutade funktioner som föreslås konstitueras i den nya
styrelsen: Vice ordförande Ola Tedin, Intendent Inge Håkansson,
Informationsansvarig Bitte Nyman.
Beslöts konstituera styrelsen enligt förslaget.
17) Nästa möte
Bestämdes till 29 april kl. 18.30.
17) Mötets avslutande
Ordförande tackade ledamöterna för visat intresse och förklarade mötet
avslutat.

Vid protokollet
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