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PROTOKOLL nr 2010-7     
fört vid styrelsemöte i Tullinge Segel Sällskap 

Datum : 2010-10-07 
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 2010-06 gicks igenom och godkändes. 
 

3  

3.1 Slipen 

Vi hade stöld slutet av vecka 39 ur båtar som låg vid bryggan inför uppdragning samt båtar i 
skjul. Förövarna tycks ha kommit med båt.  Det hela är polisanmält. Medlemmarna uppmanas 
ännu en gång att snarast möjligt efter säsongen tömma sina båtar på allt av värde. Även t ex 
dynor, sjökort, köksutr. etc betraktades denna gång som värdefullt av tjuvarna! 
 
2 platser finns kvar på slipen pga återbud. 
 

Tomas Bovin (TB) 
Sven Corlin (SC) 
Olle Ekstrand (OE) 
Mats Ekmo (ME) 
Annika Larsson (AL) 
Björn Lengquist (BL) 
Sören Marhold (SM) 
Anette Pettersson (AP)  
Ulf Thyselius (UT) (UT) 

Jerry Larsson (JL) 
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3.4  Fittja 

Hasse Sjöberg jobbar på att få bort den segelbåt som ligger på en av våra platser utan lov. 
Transportstyrelsen har ansvaret och har kontaktat kronofogden. 
 

5 Ekonomi 

Sven frågade kort om det fanns några kommentarer på den redovisning som skickats ut före 
mötet. Inga kommentarer. 
 
Dagens mötes fortsatta inriktning. 

 

Ordförande Anette hade tidigare i mail framfört önskemål om att dagens möte huvudsakligen 
skulle ägnas åt framtidsfrågor, strategisk inriktning och arbetssätt i styrelsen.  
 
Eftersom vi konstaterade att det inte för dagen förelåg något akut behov av att ytterligare 
avhandla frågor i vår standardagenda beslöts att genomföra resten av dagens möte enl. ordf. 
förslag. 
 

- Vad är syftet med våra styrelsemöten 
- Hur skall styrelsen jobba 
- Vilken är kansliets funktion i förhållande till styrelse och övriga funktionärer 

 

Vi började genom att låta ordet gå runt bland deltagarna för redovisning av vad vi tycker är 
mest angeläget att ta upp och egna förslag/åsikter i anslutning till detta.   
 
Synpunkter som kom fram: 

1. ca 2 ev 3 möten / år ägnas åt övergripande/strategi frågor som på detta möte. 
2. Övriga operativa möten enl. vår standard agenda behöver effektiviseras genom bl a : 
• Definier projekt (följs upp i akt.listan) med utpekad ansvarig i styrelsen med angivna Mål och 

färdigtid, kostnadsramar förutsättningar, deltagare etc.  
•  Vid våra möten rapporteras progress + ev avvikelser + vid behov kompletterande 

beslut/åtgärder.  
• Övriga detaljfrågor skall normalt kunna hanteras löpande av projektdeltagarna utan styrelsens 

medverkan. 
• Vi blir bättre på att få saker gjorda, t ex aktiviteter i aktivitetslistan mellan möte   
3. Vi bör vara mer serviceinriktade mot medlemmarna speciellt betr information vad som 

händer/planeras, förändringar,  etc.. 
4. Akt. Listan får inte som i dag bli en uppsamlingslista som vi är för dåliga på att beta av och 

följa upp. 
5. Viktigt att styrelsens ansvar också är att utveckla klubben och dess verksamhet inte bara att 

förvalta. Denna formulering bör ev ändras i stadgarna. 
6. Brygg(fördelnings)mötet bör utvecklas så att själva fördelningen inte görs på mötet utan i 

förväg av resp. HK för godkännande på mötet. I stället bör mer tid avsättas för att ta upp 
synpunkter med alla HK betr. bryggorna i dag och för framtiden. Behövs ev. ett ytterligare 
brygguppföljningsmöte utanför ord styrelsen med 2-3 repr. från styrelsen? 

7. Styrelsemötena borde vara mer beslutsmöten (Ja/Nej), ej rapportering 
8. Vi behöver ta fram funktionsbeskrivning för roller 
9. Jobba mer med underhållsplan o budget 
10. Slipen bör tas upp på varje möte 

 
Resultatet av den åtföljande diskussionen blev: 
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1. Styrelseprotokollen bör justeras inte bara av ordföranden utan också av en ledamot enligt ett 
roterande schema. Beslut i frågan tas vid nästa möte. 

2. Vi skärper upp hanteringen av akt.listan för att reducera utestående punkter. 
3. Två HK-möten / år. Vårmöte med hela styrelsen för beslut om fördelning enligt varje HK:s 

förslag i förväg. Höst med 2-3 repr från styrelsen , löpande frågor inkl framtidsfrågor. 
4. Vi tar fram en Årsagenda som innehåller viktiga återkommande händelser  och vad som krävs 

som förberedelser. Exempel är Budget, Årsmöte (förberedelser genomförande uppföljning) 
Sjö -torrsättning arbetsdagar osv. Ansvariga Anette o Annika tar fram förslag 

5. Skissa på arb.flöden mellan varvschefter / HK och kansliet. D:o för Kassören  
6. AP ansvarar för att kartlägga och beskriva kansliets roll och relation till övr. TSS samt ordnar 

ett uppföljnings- möte med kansliet och bestämmer deltagare. Här avhandlas bl a pkt 5 och 
samverkan med övriga funktionärer/medlemmar.   

 

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

 
10-11-08  Scoutstugan   Annika fika 
10-12-07  Scoutstugan   Sören fika 
    

 

 
 
 
 
 

 
 


