Ystads Segelsällskap
Protokoll från styrelsemöte 2015-09-30
Närvarande: Benny Persson, Ola Tedin, Conny Jönsson, Inge Håkansson, Eva
Wahlstedt, Pontus Johnsson och Allan Waktmar.
1. Mötets öppnande och fastställande av dagordning
Ordföranden hälsade deltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat.
2. Mötessekreterare
Utsågs Allan Waktmar.
3. Föregående protokoll
Föregående protokoll har skickats ut och anses föredragen. Protokollet
lades med godkännande till handlingarna.
4. Ekonomi
Punkten utgår då Eva Milberg har förhinder.
5. Information
Fanns inget nytt att rapportera.

6. Upptagning av nya medlemmar
Thomas Rebenstam

Maxi 68

Carsten och Jeanette Kvist

Albin Accent

Christoffer, Lena, Jenny & Emilia Littgren

Afrodite 25

Beslöts att bevilja ovanstående medlemskap i Segelsällskapet.

7. Sponsring

Belinda har, efter förfrågan, tackat nej till ansvaret för
sponsorverksamheten i Segelsällskapet. Inge Håkansson åtar sig
uppdraget tills vidare och Bitte Nyman ombeds sända Inge
kontaktuppgifter till sponsorerna.
8. Klubbhus och hamn
Hamnhyror och avtal
Samrådsgruppens medlemmar i Segelsällskapet har haft överläggningar
med förvaltningsledningen och politiska presidiet om förslagen till
nyordning och avgifter för upptagningsplatsen.
Det är inte förvånande att många medlemmar är frågande till dels de
kännbara avgiftshöjningar som träder i kraft vid årsskiftet och dels den nya
arrendeavgift man nu åläggs för att, som tidigare, ställa upp sin båt på
uppläggningsplatsen under vinterhalvåret.
Eva Wahlstedt föreslår att styrelsen skriver en ”brasklapp” till
medlemmarna. Allan Waktmar föreslår att en text om detta skrivs in i
verksamhetsberättelsen till årsmötet.
Beslöts i enlighet med Allan Waktmars förslag
Tillbyggnad av jollehuset
Diskuterades möjligheten att bygga till jollehuset för att Segelsällskapets
jollar ska få plats, då dessa nu har ökat i antal. Ola Tedins förslag är att
jollehuset byggs till så att gaveländan kommer i nivå med mastskjulet.
Inget nytt golv behöver byggas om den asfalterade ytan kan godtas som
golv. Föreslås att Ola får i uppdrag att kontakta stadsarkitekten för ett
resonemang om möjligheten för tillbyggnad.
Beslöts i enlighet med förslaget.

9. Klubbangelägenheter
Årsmöte 2016
Föreslås att tiden för årsmötet bestäms till 6 februari 2016 samt följs av en
vårfest.
Beslöts i enlighet med förslaget.

10. Kappseglingssektionen
Inget nytt att rapportera

11. Ungdomssektionen
Pontus meddelar att Segelskolans fredagsseglingar kommer att pågå så
länge vädret medger.

12. Fritidssektionen
Punkten utgår då Karl Johansson har förhinder.

13. Klubbens hemsida
Kontaktikonen på hemsidan
Ordförandes gamla telefonnummer finns fortfarande på kontaktikonen.
Ändringar kan inte göras av ansvariga. Ola ska kolla om hans behörighet
medger access för att ändra. I annat fall får kontakt tas med Svenska
Seglarförbundet för att låsa upp ikonen.
Konstaterades att frågor gällande anvisning av plats, avgifter mm ska
hänvisas till hamnkontoret.

14. Båtgårdssektionen
Föreslås att det skickas ny inbjuda till styrelsen för Båtgårdssektionen till
nästa möte.
Beslöts i enlighet med förslaget.

15. Övriga frågor

Inget att rapportera eller att ta upp.

16. Nästa möte
Styrelsen träffas till nästa möte 29 oktober kl. 18.30.

17. Mötets avslutande
Ordförande förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet
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Allan Waktmar
Sekreterare

Benny Persson
Ordförande

