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PROTOKOLL nr 2010-5     
fört vid styrelsemöte i Tullinge Segel Sällskap 

Datum : 2010-06-08 
Plats:     Slipstugan   

Närvarande   
Peter Andersson (PA) 

 
 
 
 
 
 

 
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 2010-04 gicks igenom och godkändes. 
 
 
 

Beskrivning 
Klar-

tid 

Ansv

ar 

3 Bryggor och slip 
  

Inspektioner av Norra, Södra bryggorna samt slipområdet inkl bryggor gjordes. Resultatet finns 
redovisat i bifogade kommentarer Bil 1. (slutet av detta dok) 
 
PA har delat ut märkning för bojar och bryggor till samtliga HK utom Fittja.  

  

3.1 Slipen 
  

Ny el- bes. påbörjades under mötet 2010-05. Listan från denna distribueras till styrelsen.  Därefter 
kontaktar ME skjulägare som måste säkra/förbättra sin el-anläggning. AP stöttar vid behov. 

 ME 

JL har måttat och har koll på vad som behöver göras med tvärtaket över östra änden av slipplan. Att 10-09- JL 

Sven Corlin (SC) 
Annika Larsson (AL) 
Jerry Larsson (JL) 
Björn Lengquist (BL) 
Sören Marhold (SM) 
Anette Pettersson (AP)  
Ulf Thyselius (UT) (UT) 

Olle Ekstrand (OE) 
Mats Ekmo (ME) 
Tomas Bovin (TB) 
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ta fram kostnadskalkyl återstår. 01 

Konstaterade att förstärkning av golvet på toaletten behöver göras.     

3.1.1 Slipvagnen 

  

   

3.2  Norra bryggan 
  

Avtalsförslag har kommit från kommunen. Vi försöker få längre avtalstid, UT är kontaktperson mot 
kommunen. AP skriver på när allt är klart. 

PA har fixat lås och bytt ut dåligt virke runt grinden. 

 UT   

3.3  Södra bryggan 
  

   

3.4  Fittjabryggan 
  

Trålaren som ligger förtöjd längst in i viken (på Narvströms plats) kan utgöra ett problem.            
UT kontaktar Vägverket för att få veta vad som gäller och höra deras åsikter. 
 VV svarar att ansvaret ligger hos Narvström som hyrt ut platsen. 
 UT kontaktar Narvström för att ge info och kolla vad som gäller.  

10-09-
01 

UT 

   

3.5  Piparholmen 
Vi diskuterade även den synpunkt som kommit från Daniel Lind om att köpa loss marken i Pipis. Vi 
beslöt att detta förslag läggs i aktivitetslistan som vilande för behandling senare. 

  

4  Medlemsfrågor 
SC tar över köpärmen från UT. SC och UT tar fram förslag betr framtida handläggning av köärenden 
och pärmen. 

 UT 

SC gör en lista på medlemmar som slarvar med betalning av debiterade avgifter.  SC 

 

5 Ekonomi 
En rapport över ekonomiläget Juni 2010 bifogas protokollet Bil2   

Efter utredning av SC om bästa kapitalplacering beslutades att öppna ett Max-konto i Swedbank.   SC 

Efter SC:s undersökning om att skaffa organisationsnummer konstaterade  vi att inget behov 
föreligger. 

  

OK för kassören att köpa in färgpatroner till skrivare  SC 

6 Övriga frågor 
AP föreslog att vi tar ett möte under hösten för att diskutera arbetsformerna i styrelsen. 

Alla kommer med förslag till vad som bör tas upp. 

 AP 

alla 

   

6.1 Matrikel  
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6.2  Hemsidan-datorstöd 
Betr. SBU:s WEB-stödsystem:  

Analysresultat från kansli och kassör visar att  inget behov av SBU:s system fn finns 

JL+PA kollar om deras arbete kan underlättas. 

 SC+ 
Kansli
et 

 

JL+PA 

Nya hemsidan har tagit RL 42 timmar.  

Styrelsen beslöt att Robert får ersättning enl TSS praxis för timersättning. 

 SC 

 

6.3 Klubbmästeriet 
   

6.4 Kommande möten  (kl 19:00 om inget annat anges) 

 
10-09-01   Slipstugan   Tomas fika 
10-10-07  Slipstugan    Sven fika 
10-11-08  Scoutstugan   Sören fika 
10-12-07  Scoutstugan   Annika fika 
    

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bilaga 1:  Kommentarer från inspektionen av Norra och Södra bryggorna samt slipen. 
 
Norra bryggan: 
 
Plats nr:  Anm: 
 
14 Inget nötningsskydd (Kaus) 
9 Karbinhakar ej godkända 
8 Ej Kaus eller säkerhetskedja 
17  Ej Kaus 
19 + 20 Fästögla i bryggan ej genomgående med bricka. 
7 Gummifjädrar spruckna 
Södra Bryggan:: 
 
Plats 15 saknar säk kjedja + fjäder 
Allmänt saknas märkning av båtpatsernas nummer. 
 
Slipen: 
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Skjul Nr:   Anmärkning: 
 
2    Öberg. skall sjösättas När??  Sommarhyra Juni debiteras. 
5 Willy Löfgren har tillstånd för sommarliggning  Hyra deb. hela sommaren. 
28 Micke Hansson  Skall sjösätta . Deb Sommarhyra Juni. 
41 Kjell Sjöberg. Skall sjösätta Deb. sommarhyra Juni.. 
 
Inspektionen av Elanläggningar rerdovisas separat  från ME och Stefan S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilaga 2  Ekonomisk delredovisning för perioden till Juni: 
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