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PROTOKOLL nr 2010-8     
fört vid styrelsemöte i Tullinge Segel Sällskap 

Datum : 2010-11-08 
Plats:     Scoutstugan   

Närvarande   

 
 
 
 

 

Ej närvarande 
Peter Andersson  
Olle Ekstrand 

 

 

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 2010-07 gicks igenom och godkändes. 
 

3  

3.1 Slipen 

Alla båtar är nu upptagna och det finns nu två platser finns kvar på slipen pga återbud. 
Aktivitetslistan gicks igenom. 
Sven fick uppgiften och mandat att omförhandla nytt elavtal till klubben. 
 

4   Medlemsfrågor 

Fordran till medlem nr 144 kvarstår. Sven ringer och påminner ytterligare en gång och 
inväntar svar inom sju dagar. Därefter kontaktas kronofogden och styrelsen beviljar 
automatiskt medlem 144 utträde ur klubben. Framöver gäller endast förskottsbetalning för 
denne medlem, om så är aktuellt. 
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Styrelsen beslutade också att pärmen för ”ansökningar nya medlemmar” skall förvaras hos 
kansliet.  

5 Ekonomi 

Styrelsen beslutade att ”icke-fysiskt arbete” skall godkännas av styrelsen i förväg. 
 
Styrelsen beslutade att styrelsearvode i huvudsak skall utnyttjas årligen (istället för att 
ackumuleras) och att summan skall justeras. 
 
Sven gick igenom utfall tom 1/11 och ett förslag till underhålls- och utvecklingsplan. Även 
övergripande budget för kommande verksamhetsår diskuterades.    
 
 
 

 


