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PROTOKOLL nr 2011-2     
fört vid styrelsemöte i Tullinge Segel Sällskap 

Datum : 2011-02-09 
Plats:    Möteslokal Akvarellen   

Närvarande   

Anette Pettersson (AP) 
Annika Larsson (AL) 
Björn Lengquist (BL) 
Jerry Larsson (JL) 
Mats Ekmo (ME) 
Olle Ekstrand (OE) 
Peter Andersson (PA) 
Sven Corlin (SC) 
Sören Marhold (SM) 
Tomas Bovin (TB) 
 

Ulf Thyselius (UT) 

 
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 2011-01 gicks igenom och godkändes 

3 Årsmötet 

Agendapunkten 12 ändras till: Användning av Elektronisk post (e-mail) i de kontakter mellan 
TSS och medlemmarna som i dag sker med brev. 
SM kan ej närvara, har köpt allt utom färskt bröd 
SC köper det färska brödet SC 
Alla i styrelsen samlas kl 18.30 för förberedelse av lokal mm. Alla 
BL färdigställer kallelsen/agenda, till SM senast 10/2. Övrigt till utskick OK BL 
Utskick postas senast 16/2 SM 
 

4 Formulär, allmänna dokument, föreskrifter mm. 

Tomas presenterade sitt förslag till förbindelse  för båtägare. Det godkändes.  
Förbindelsen distribueras till medl. med fakturautskicket. 

------  
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AP ordnar så förtöjningsanvisningarna läggs upp på  webben AP 
Kansliet ansvarar för att alla dokumentorginal som styrelsen beslutar om läggs ut på 
Webben (via webmaster) 

Styrelse
n 
Kansliet 

AP ber webmaster att lägga upp en speciell styrelsesida med eget lösenord AP 
Båtlappen klar och godkändes för utskick SM 
ME+Varvschefer+ Stefan S tar fram ett förslag till meddelande om elsäkerhet för att 
anslå i Skjulen , slipstugan och på Webb. 

ME 

ME kontaktar de medlemmar som har anmärkningar på elinstallationen i skjul. ME 
  
    

5 Matrikeln 

Sid 12 Bilagan  Förbindelsen kompletteras med text för Elinstallation ME 
Ordningsföreskrifter Paragraf 27 ändras så  att den omfattar hela varvsområdet AP 
SM tar in offertpriser på tryck av matrikeln. SM 
Ingen seglingsberättelse i årets matrikel. Webben innehåller det som finns.  
Nya foton tas på alla vid styrmötet efter årsmötet  
Skickas ut i början av Maj med fakturorna. Kansliet 
 

6 Nästa möte  24/3 Hamnkaptensmöte. 

Kalla Hamnkaptenerna att delta hela mötet BL 
Förberedelser för HK: 
- Tänk igenom och anteckna dina synpunkter på rollen HK 
- I år distribueras Båtblanketternas info i form av en Excel-fil till alla HK 17/3 
- HK tar fram ett förslag till bryggfördelning för resp brygga innan mötet. 
- HK geör ett förslag till Underhållsplan samt vilket behov av arbetsinsatser från 
andra medlemmar för större jobb som finns. 

 
HK 
Kansliet 
HK 
 
HK 

  
  
  
 

7 Bryggor 

Norra bryggans grind trasig och repad provisoriskt, permanent lagning krävs. PA 
Isen vid slipbryggan är ca 30 cm  
UT beställer bojar till Pipis efter årsmötet UT 
UT kontaktar SBU för rådgivning hur vi får bort röda båten som tjuvlagts vid Fittjabr. UT 
 

8 Medlemsfråga 
Medlemmen som inte betalade sina avgifter har tidigare beviljats utträde enl stadgarna §6. Han har 
fått brev om detta och inte ännu svarat. 

9 Övrigt 

 
Alla skickar förslag på sitt funktionsinnehåll till AP Alla 
AP mailar senaste årsagendan till styrelsen AP 
SC kan köpa ny toner till den skrivare som han använder  SC 
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AL ordnar utskick till medlemmarna av ett infomail om aktualiteter i klubben. AL 

 
Årsmöte    2011-03-07  TTP:s klubbstuga styrelsen samlas 18:30 mötet börjar 19:00 

 

 
 

 

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

 
11-03-24    Hamnkaptensmöte  plats: Akvarellen Elgentorpsvägen 15 ingång till höger 
(knacka på rutan om dörren låst)  Jerry fixar fika. 
11-04-12    plats: SC kollar 
11-05-11    plats slipstugan 
11-06-08    Bryggmöte  slipstugan 
 
    

 

 
 
 
 
 
 

 
 


