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Ordförande Urban önskar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
Till mötesordförande valdes Urban Zachrisson
Till mötessekreterare valdes Mats Wastegård
Till att justera mötets protokoll valdes Ulf Hjalmarsson
Till rösträknare valdes Lars Johansson och Håkan Roth
●Årsmötet ansågs behörigen utlyst

Urban läste upp verksamhetsberättelsen för 2010. Se bilaga 1
Thordis läste upp den ekonomiska berättelsen och årsmötet godkände densamma.
Se bilaga 2
●Björn läste upp revisionsberättelsen.
●Årsmötet gav styrelsen ansvarsfrihet
●Årsmötet beslutade om oförändrade årsavgifter.
Årsmötet beslutade att välja följande till styrelsen:
Urban Zachrisson till Ordförande (1 år)
Mats Wastegård till sekreterare (2 år)
Björn Johansson och Reine Larsson till ledamöter (2 år)
Revisorer: Christine Ristorp och Björn Wahlström
Det fanns inga motioner att behandla
Övriga frågor
Pater Noster Race: Urban Ristorp och Lars Berntsson valdes till IOD förbundets
representanter i PNR gruppen. Årsmötet diskuterade fram var vi anser vara viktigt
för Lars och Urban att jobba med i gruppen.
1. Banläggningen behöver ses över
2. Vart startar vi?
3. Kan TSS få fram tillräckligt med funktionärer? Om inte, vad gör vi?
Vi behöver en funktionärsgrupp som arrangerar tex våra höstseglingar. Styrelsen
försöker leta fram någon som kan vara sammankallande.
Urban R kollar med Melgesgänget om de kan tänka sig ett utbyte, dvs de arrangerar
för oss och vi för dem.

Mikael Bergvall skickade in en motion som kom in för sen och styrelsen har därför
inte behandlat den.
Årsmötet tyckte dock att frågan var viktig så därför togs den upp under övriga frågor.
Församlingen diskuterade segelinköp och möjliga lösningar för att vi skall få så
likvärdiga segel på alla båtar som möjligt.
Årsmötet beslutade att låta styrelsen snarast komma med en lösning i frågan.
2011 års aktiviteter
Tänkta seglingar att delta i under 2011:
STSS klubbmästerskap
Pater Noster
CYR
STSS kryss/ läns
Urban Z kollar med Asbjörn om vi skall göra någon gemensam 75 års aktivitet.
Styrelsen kallar till rorsmansmöte i mars för att fastslå de seglingar som räknas i
IOD cupen
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