
TSS styrelsemöte 27 mars 2012-03-29 

 

 

Närvarande:  Mats Ekmo 

   Anette Pettersson 

   Sven Corlin  

   Jerry Larsson 

   Sören Marhold 

   Tomas Bovin 

   Robert Gauding 

   Eva Engberg 

   Tommy Johansson 

   Erik Wehmas 

Benny Eriksson 

Inger Lengqvist 

 

Ej närvarande:  Annika Larsson 

   Magnus Pelz 

   Joakim Lundgren 

 

 

1. Mötet öppnade 
Anette hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. 

 

Av praktiska skäl startar mötet med en statusrapport från hamnkaptenerna som deltog i 

punkterna 1,2 och 4. 

 

2. Status bryggplatser och  projekt på respektive brygga. 
 

Piparholmen: 12 lediga platser. Rapport av pågende genomgång av bojar och 

ommärkning av bryggplatser. Förslag från Benny E att avverka några träd. 

 

Södra bryggan: 0 platser, 3 sökande. Det kommer dock att finnas ett antal sommar- 

platser (juni – aug)., hur skall vi bäst utnyttja dessa ? Ett antal förfrågningar kommer  

direkt till Eerik W. 

 

Norra bryggan: 0 platser, 2 sökande (säsongsmedlemmar). Bryggan är i dåligt skick 

men står fortfarnde upp. Arbetsgruppen fortsätter sitt arbete. 

 

Fittja bryggan: 0 platser, inga på kö. 

 

 Beslutatde åtgärder: Annosering av sommarplatser ( ca 10 juni – 25 aug)  på webben. 

Kontakt via kansliet som vidarbefodrar till respektiv 

hamnkapten.  

Pris sommarplats; 100 SEK/v alt. Säsongmedl. 1000 SEK + 

Bryggplats 500 SEK. 

 

Förslag på att repektive hamnkapten kotrollerar status på 

bryggor och område inför underhållsplanering på höstmötet. 

 



 

3. Frågor från årsmötet 

 

Brist på funktionärer i klubben. Hur kan vi få fler frivilliga att ställa upp och hjälpa 

till ? 

 

- Vi saknar en varvschef 2012 och ytterligaren en 2013. 

- Valberedningen saknas. 

 

Förslag:  Köanmälan skall formuläret utökas med ” Vad kan jag bidraga 

  med”. 

 Utskick till medlemmar med förklaring om vad vi behöver hjälp med. 

 Diskussion om försök till rekrytering vid sjösättningar. 

 Sven C skall kolla om avgående vill avsluta sin karriär i valberedningen. 

 Anette P ska ta fram förslag på ”platsannons” för att söka två varvschefer 

 samt att Anette ska kolla med Kim om han kan ingå i valberedningen. 

 

 

 Hur ställer sig klubben till båttvätt och toatömning ? 

 

Beslut: Vi avvaktar med beslut tills lagstadgade riktlinjer presenteras när det 

gäller  toatömning. 

Vi avvaktar också med beslut om ”spolplatta” tills lagstadagde 

riktlinjer presenteras. 

 

 

 Säkerhet på slipen, minimera risken för inbrott. 

 

 Förslag: Larm, rörelsedetektorer kopplat till strålkastare. 

   Vaktbolag 

   Larm i alla båtar. 

 

 Åtgärd: Jerry undersöker paketpris på larm till medlemmarnas båtar. 

 

 

4. Tryckning av medlemmsmatrikel 

 

Inger skall ta in offert på vad olika upplagor kostar så att vi kan trycka tillräckligt 

många, så fort som möjligt. 

 

 

5. Ekonomisk rapport från Sven C. 

 

 Redovisning av bifogat budgetblad. 

 

Beslut: Styrelsen beslutar att firman, plusgiro och bankkonton tecknas av 

Anette Pettersson, Tomas Bovin och Sven Corlin, två i föreningen. 

  

 På grund av god ekonomisk situation kommer 300´ att bindas 

ytterligare 3 mån på högräntekonto. 



6. Slipen 

 

 Rapport från Jerry. 

Försäkringsbolaget har krävt att få in skadade båtar. Detta har resulterat i ett antal 

flyttade båtar. Hur skall vi normalt hantera detta under vintersäsongen ? 

 

Beslut: Försäkringsbolaget debitteras för 5 flyttar och tidsersättning på 4 

timmar via faktura till Lennart Larsson. Kalle får ersättning i form av 

rabatt på båtplatskostnad.. 

 

Efter flyttande är slipvagnen nedmoterad och motorn är på service. 

 

Arbetet med att juta plintar fortskrider och att vissa plåtar skall bytas. 

 

 

7. Projekt ”Norra bryggan” 

 

 Rapport från arbetsgruppen. 

 Skrivelse till samhällsbyggnadsnämnden med yrkande om att få 

- byta brygga 

- förlänga arrende till 2025 

- räta ut gränsdragning så att utrymme för P-ficka erhålles. 

 

Beslut:  Ulf T skall tillfrågas om han vill forsätta att ingå i arbetsgruppen 

  tillsammans med hamnkaptenerna och Sven C, 

 

 

8. Kommande styrelsemöten. 

 

 24 april Slipen     Fika ansvarig, Jerry 

 31 maj  Bryggbesiktning, start norra.  Fika ansvarig, Sören 

 

 

9. Presentation av arbete och styrelse för de nya flyttas på till nästa möte 

 

 

10. Mötet avslutas  

  

  

   

Protokollet justeras: 

 

 

 

 

 

/Robert Gauding/   /Anette Pettersson/  

 

Tullinge 2012-05-05  


