
 

 

  

 

TSS styrelsemöte 23 augusti 2012 kl. 19.00 

 

Plats: Slipen  

 

 

Närvarande:  Mats Ekmo 

   Anette Pettersson 

   Sven Corlin  

   Magnus Pelz 

   Tomas Bovin 

   Robert Gauding 

   Sören Marhold 

   Joakim Lundgren 

   Annika Larsson 

   Jerry Larsson  

    

 

1. Anette hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 

 

2. Föregående protokoll godkänns 

   

3. Slipen 

 Renovering av stolparna är nästan klar, en återstår men kommer att åtgärdas under 

 kommande vecka. 

 

 Upptagningslistor är klara för påseende och kommer att publiceras under nästa vecka. 

 Fördelning av skjulplatser är också klar. En tänkvärd framtida situation är en trolig 

 ökning av tillgång på skjulplatser. Båtarna tenderar att blir större och får därmed inte 

 plats i skjulen samtidigt som andelen äldre, mindre båtar minskar. Vi kan stå med ett 

 överskott av platser i framtiden. Något att tänka på! 

 

 Städdag har bestämts till den 15 september, kallelse ut i veckan. 

 

 Slipvagnen fungerar ej tillfredsställande.  

 

 

4. Larmrapport (Jocke) 

Arbete med att samla information och begära in offerter på tänkbara lösningar 

 fortgår.  I takt med ökade kunskaper om lösningar ökar också mängden frågor. 

Första frågan borde vara, vad vill vi uppnå och hur mycket skydd ska klubben stå för 

och definera behovet.  Vi  kommit fram till sju huvudalternativ som medlemmarna ska 

 ta ställning till: 

 

1. Ingen åtgärd. 

2. Vakthållning 

3. Bara stängsel 

4. Belysning 

5. Egna larm 

6. Larm på dyrgripar, alt en sektion med stöld begärliga båtar, tillbehör. 

7. Larm på hela området och larm i skjul. 



 

 

  

 

  

 Larmfrågan engagerar de drabbade mycket och andra mindre. Frågan blir emotionell 

 och hur ska vi ställa oss till de upprörda känslorna. Ingen lösning ger 100% -ig 

 säkerhet. Vad är målsättningen, vilka typ av tjuvar ska vi rikta in oss på ? 

 Eventuella extra kostnader för medlemmarna bör kanske fördelas över en 5-års 

 period. 

 

 

5. Ekonomisk rapport (Sven) 

 

 Genomgång av utfall fram till dags datum. (rapport bifogas) 

 Klubben har god ekonomi, god likviditet och tillgångar. 

 

 Frågan om behovet av organisationsnummer för klubben. Vi kommer att behöva 

 det och i vissa sammanhang är det ett tvång. Tomas kollar tidigare utredning och 

 återkommer. 

 

6. Familjemedlemskap 

 

 Tidigare familjemedlemmar som blivit 20 år gamla ska erbjudas fullt 

 medlemskap. Under  våren 2013 skall de erbjudas medlemskap och debiteras. 

  

  

7. Status renovering av N:a bryggan 

  

 Vi väntar på bygglov, som enligt lag skall handläggas inom 10 veckor. 

 Så är inte fallet med vår ansökan. Vid kontakt med byggnadsnämnden visar det sig att 

 området är ej planlagt och ärendet skall upp i nämnden först i slutet på oktober.

 Först därefter kan vår ansökan handläggas. Det innebär en ordentlig försening. 

 

 Vid brygginspektionen i våras konstaterade att vi behöver en ny anslutning till 

 pontonen. Den gamla är i ett bedrövligt skick. 

 

 

8. Tömning av båttoaletter 

 

 Från och med har 2014 kommer båtklubbar, gästhamnar ha en lagstadgad skyldighet 

 att ta hand om toalettavfall. Från 2016 skall alla båtar vara utrustade med 

 däcksanslutning för tömning av septitank. 

 

 Vi kan med andra ord få krav på oss att tillhandahålla sådan utrustning på Pipis. 

  

 Enligt Transportstyrelsen, Stina Paulin, kan undantag göras för enklare bryggplatser. 

 Till enklare bryggplatser räknas platser som ej kan erbjuda service såsom el, vatten, 

 bensin och sopphämtning. Pipis kvalar in som enklare bryggplats utan problem. 

 

 När det gäller klubbens övriga brygganläggningar kan kravet rundgås genom ett avtal 

 med kommunen om tömning i gästhamn. 

 

 



 

 

  

 

9. Stuga till uthyrning på Tullinge strand 

 

 Klubben har erbjudits att hyra en lite röd stuga på Tullinge strand. Stugan ska utnyttjas 

 av en förening med verksamhet. Klubben har inget behov av stugan. 

 Styrelsen avslår och hänvisar till Scouterna 

 

 

10. Valberedningen 

 Beredningsgruppen hälsar och presenterar sitt nya utseende. 

 Björn Lengqvist 

 Jens Torstensrud 

 Karina Thyselius 

 

 Adj. Bengt Andersson 

 

 

11. Kommande möten 

 

 19 september  19.00 Slipen  Mats fikavärd 

 23 oktober 19.00 Slipen  Sören fikavärd  Hamnkaptenerna kallas.  

 29 november 19.00 Akvarellen Sven fikavärd 

 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet: R Gauding  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokollet justeras: 

 

 

 

 

 

/Robert Gauding/   /Anette Pettersson/  

 

Tullinge 2012-09-19  
   


