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PROTOKOLL nr 2011-1     
fört vid styrelsemöte i Tullinge Segel Sällskap 

Datum : 2011-01-11 
Plats:    Möteslokal Akvarellen   

Närvarande   
Anette Pettersson (AP) 

 
 
 
 
 

Ej närvarande 
 

 

 

Eftersom Protokollen läggs upp på TSS Web-plats och sätts in i pärmen i klubbstugan sker separat 
distribution endast då särskilda skäl finns. 

De protokoll som skrivs från styrelsens möten är alltid beslutsprotokoll dvs endast beslutade åtgärder 
eller andra slutsatser av beslutskaraktär redovisas i protokollen. Detta innebär att vi aldrig speciellt 
behöver påpeka i protokollen när ett beslut fattats. Vissa beslut kan åtföljas av en del 
beskrivande/förklarande text. 

HK är förkortning för Hamnkaptenerna för aktuell brygga. 
 

1 Mötets öppnande 
Anette hälsade alla välkomana till dagens möte. 

2 Justering av föregående mötes protokoll 
Protokoll 2010-08 och protokoll 2010-09 gicks igenom och godkändes 

3 Valberedningen 
Arbetar på, meddelar styrelsen löpande och avlägger en statusrapport på nästkommande möte. 

4 Båtlappen 
Sören och Inger tar hand om båtlappens utförande. Kan vi göra en variant av de idag 3 befintliga. Vi 
kompletterar båtlappen –arna med förberedande frågor huruvida medlem kan ta emot den via e-post 
nästkommande år. (SM) 
Diskussion fördes även om möjligheterna att webifiera båtlappen. Aktivitetspunkt!?  

5 Matrikeln 
Beslut fattades att matrikeln skall kompletteras med el-föreskrifter samt att web kompletteras med 
både el och förtöjningsföreskrifter. (AP) 

6 Medlemsfråga 
Medlemmen som haft betalningssvårigheter har nu betalat. Han är dock inte längre medlem (se 
tidigare protokoll). Dock kommer han att ha den betalda skjulplatsen över vintern. Kassören förtydligar 
för medlemmen att han inte längre är medlem och att han förväntas avlägsna båten i samband med 
vårens sjösättning. 

Sven Corlin (SC) 
Olle Ekstrand (OE) 
Mats Ekmo (ME) 
Sören Marhold (SM) 
Ulf Thyselius (UT) 
 

(UT) 
Tomas Bovin (TB) 

Jerry Larsson (JL) 
Peter Andersson (PA) 
Annika Larsson (AL) 
Björn Lengquist (BL) 
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7 Lokal 
Lokal är ännu inte ordnad. Orienteringsstugan på förslag vilken bokas hos Kerstin Imark 778 23 19. 

8 Avtal 
Beslut fattades att relationen med föreningen TKF och Scouterna löper på enligt tidigare 

9 Pärmar 
Hamnkaptenernas pärmar presenteras av (SM) på styrelsemöte i mars där hamnkaptenerna närvarar. 
(SC) e-postar över kompletterande inlaga –or till (SM) 

10 Årsmötet 
Genomgång av innehåll till årsmöte! Styrelsen beslöt att föreslå kassörens förslag! 
(BL) skriver i ordning verksamhetsberättelse till nästkommande styrelsemöte. 
 

11 Förbindelse 
Thomas Bovin fick i uppdrag att ta fram en förenklad text på den förbindelse som en ny medlem skall 
skriva under.  
 
 
Datum: 
Årsmöte 2011-03-07 
Postning av utskick 2011-02-16 
Original klara 2011-02-09 
 
 
 

 

Kommande styrelsemöten  (kl 19:00 om inget annat anges) 

 
11-02-09   Utskick årsmöte   plats: Akvarellen, (TB) fixar fika 
11-03-24    Hamnkaptensmöte  plats: SC kollar 
11-04-12    plats: SC kollar 
11-05-11    plats slipstugan 
11-06-08    Bryggmöte  slipstugan 
 
    

 

 
 
 
 

 


