
 

 

Protokoll extra medlemsmöte 12 november 2012 kl. 19.00 

 

Lokal: Tullinge Sportklubb Brantbrink 

 

 

 

1. Öppnande av mötet 

 Anette Petterson hälsar alla välkommna. 

 

2. Har mötet utlyst i behörig ordning. 

 Medlemmarna svarar ja. 

 

3. Upprättande av röstlängd. 

 Röstlängden bifogas protokollet. 

 

4. Val av justeringsmän 

 Till justeringsmän valdes Benny Eriksson och Hasse Sjöberg. 

 

5. Genomgång av alternativa säkerhetslösningar 

 Anette P. går igen alla alternativ baserade på den utredning som säkerhetsgruppen 

 gjort. Gruppen tackas för en gedigen och överskådlig sammanställning som 

 överlämnades till styrelsen. 

 De alternativ som presenterades var följande: 

 

 - Ingen åtgärd. 

 - Vakthållning  

 - Bara stängsel 

 - Belysning 

 - Egna larm 

 - Larm på dyrgripar, alt en sektion med stöld begärliga båtar, tillbehör. 

 - Larm på hela området och stängsel vid sjön 

 

 Genomgången följdes av diskussion och frågor om olika alternativ och utmynnade 

 i frågor om hur ett eventuell larm skall anpassas till klubbens behov med olika 

 tekniska lösningar. Installation av en larmlösning kommer att innebära utarbetande 

 av olika rutiner och disciplin hos medlemmarna så att larmet kan utnyttjas på bästa sätt. 

 Larmet måste kompletteras av ett staket utmed sjösidan så djur och nyfikna inte utlöser 

 larmet i onödan. 

 Sven C. informerar att en installation av larm kan klaras inom ramen för klubbens 

 befintliga ekonomi. Inga extra höjningar av avgifterna behövs.  

 

6. Beslut 

 Medlemmarna bifaller styrelsen förslag om att installera ett larm på slipområdet 

 samt att ett staket byggs utmed skjulens kortsida möt sjön. 

 

7. Mötet avslutas 
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Protokollet justeras: 

 

 

 

 

 

/Benny Eriksson/     /Hasse Sjöberg/ 

 

datum  _______________________   datum __________________________  

 

 

 
 


