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 PROTOKOLL nr 6 /2011 
fört vid styrelsemöte i Tullinge Segel Sällskap 

Datum : 2011-06-08 
Plats: Bryggmöte:  Norra , Södra + slipen  

Närvarande: 

Peter Andersson (PA) 
Sven Corlin (SC) 
Mats Ekmo (ME) 
Annika Larsson (AL) 
Jerry Larsson (JL) 
Björn Lengquist (BL) 
Anette Pettersson (AP) 
Ulf Thyselius (UT) 
 

Ej närvarande: 
Tomas Bovin (TB) 
Olle Ekstrand (OE) 
Sören Marhold (SM) 
  

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 välkomna till dagens möte.  

2 Justering av föregående mötes protokoll 
Protokoll  nr 2011-05   gicks igenom och godkändes .  

3 Bryggor och slip 
Resultaten av besiktning vid resp brygga redovisas i form av frågor, anmärkningar nedan /brygga 
under Rubrik ”Besiktning:”  

 

 

3.1 Slipen 
Tack vare en storartad insats av Peter är den  nuvarande Toan är nu renoverad och som ny .   

Utestående punkter enl senaste El-besiktning se akt. listan ME 

Många stolpar i 12 m skjulen är fuktskadade och måste förstärkas/renoveras. PA  tillsammans 
med UT organiserar jobbet  med frivilliga. Skjulägarna har uppmanats  göra stolparna åtkomliga. 

PA 

UT 

Det nya mastskjulet som beslutats får vänta till efter stolprenoveringen.  

Fönstret i Slipstugan bytt.  

JL kollar om SM kan ta fram skyltar för 12m Mastskjul resp Toan. JL 

Besiktning Slipen:  

Följande skjul var ostädade:2,3, 21,23,54,57??(färgburkar troligen från skjul 56), scouterna  

28 Micke Hansson sjösätter 10/6  ;   56 Per Thoren brukar sjösätta vid Midsommar oklart när i år.   

Skjul 41 :Tidigare medlem, som i Höstas utträdde enl §6:2,  ligger fortfarande kvar i skjulet. AP AP 
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kontaktar honom betr. plan för sjösättning . 

Skjul 48, har fått OK på sommarliggning, Deb. sommarhyra.  

Skjul 17  Kjell och Birgitta W. planerar sälja  PA kontaktar  dom om sjösättning eller 
sommarliggning. 

PA 

Skjul 5: UT kontaktar Willy L betr sjösättning eller ej. Vi såg inga hinder för sommarliggning UT 

  

  

3.1.1 Slipvagnen 
PA kontaktar Ingemar Granlind om budgetpris på en ny vagn  samt inbytespris för vår nuvarande. PA 

Återstående hydraulmotor åtgärdas  före höstens uppdragning JL,PA 

 

3.2 Norra bryggan 
Besiktning: Närv. HK Eva Engberg + Tommy Johansson. 

N1: Gräsklippningen är oklar Hur mycket hur ofta? 

N2: Alla som ligger med fören inåt skall ha dubbla aktertampar pga bryggans skick och utsatthet. 

N3  Vissa förtöjningsstolpar är dåliga. 

N4  plats 8 säkringsskedja saknas    

 

 

 

 

 

  

AL kollar med kommunen betr förslaget att flytta  trailerrampen från Norra till utanför slipen vid 
kommunens punphus. 

AL 

Nuvarande brygga har snart gjort sitt och måste bytas. UT  ansvarar för  att klubben tar fram  ett 
förslag till kravspec plus ritningar för detta samt en förlängning åt norr enl våra tidigare 
diskussioner. Bl. a. behöver frågan om inte Y-bommar blir billigare i längden belysas..   

UT 

AL kontaktar HK om gräsklippare och  klippningens omfattning. Micke Bodner kanske kan ställa 
upp? 

 

3.3 Södra bryggan 
Besiktning: Närvarande HK  Erik Wehmas. 

Plats 2  inga säkringar, svaga hakar. 

 

3.4 Fittjabryggan 
  

Instruktionen för mastkran ej klar.  Anslaget som sitter på röda boden kan vara en användbar 
utgångspunkt.. 

AL 

3.5 Piparholmen 
Korttidsuthyrning av Pipisplats diskuterades. Behovet oklart.   

Boj, lina och sten på plats 50 måste kollas. Kan vänta till nästa år och samordnas med andra 
dykjobb 

ME 

4 Medlemsfrågor 
  

5 Ekonomi 
Behov av ny brygga Norra, ny slipvagn ( se ovan) kräver noggrant genomtänkt och speciell 
finansiering i storlek som vi inte tidigare genomfört inom klubben.. Diskuteras vidare i höst.  
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6 Övriga frågor 
  

6.1 Matrikel  
  

6.2 Web, Hemsidan, Datorstöd 
TB kollar Web-ansvarets omfattning TB 
  

6.3 Klubbmästeriet 
  

6.4 Stadgar & ordningsföreskrifter. 
  

6.5 Årsmötet 
 
  

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

 
11-08-24    Slipstugan Mats fika 
  
    

 

 
 
 

 


