
PROTOKOLL nr 2/2007 
fört vid styrelsemöte i Tullinge Segel Sällskap 

Datum : 2007-01-30 

Plats: Scoutstugan 

Närvarande: Ulf Thyselius (UT) Ej närvarande: Jens Torsteinsrud (JT) 

 Peter Andersson (PA)    

 Benny Eriksson (BER)    

 Robert Lind (RL)    

 Annika Larsson (AL)    

 Erik Berggren (EB)    

 Jerry Larsson (JL)    

 Lars-Göran Hagman (LGH)    

 Mats Ekmo (ME)    

 Bo Endre (BEN)    

 Tomas Bovin (TB)    

Distribueras: Styrelsemedlemmar, hamnkaptenerna,  Kristina Endre (KE) 

1 Mötets öppnande 
Ulf hälsade alla välkomna till dagens möte.  

2 Justering av föregående mötes protokoll 
Protokoll 1-07 gicks igenom och godkändes.  

3 Bryggor och slip 

3.1 Slipen 
Vagnen.  

Budget för återkommande service av vagnen upprättas. 

Underhållsplan och kostnad hos firman som gör service på vagnen efterfrågas. 

Kvarstår. 

PA 

AL 

Grusplanen 

Grusning och markberedning ej utfört enl löfte från kommunen. Beslut att kontakta kommun för 
att få planen grusad innan våren. 

Kvarstår, Kommunen förväntas ej grusa förrän sista tunga fordonet varit på plats. Inkoppling 
påbörjas inom en vecka. Påtalas att de fixar till scouternas plan plan också. 

LGH / 

BER 

Beslutades sätta upp ett skymningsrelä samt ny armatur i ingången. 

Kvarstår. 

BER 

Varmvattenberedare. 

Föreslogs att skaffa en varmvattenberedare till Slipen. Varvscheferna kollar förutsättningar och 
kostnader för detta inkl arbete med installation etc. 

Kvarstår, beslutades att budgetera 7000 kr För ändamålet 

BER 

 

Skjulkö. 

Regler för skjulkö diskuterades. Annika omarbetar förslaget. 

Beslutades att använda upprättat förslag daterat 2007-01-28. Detta inarbetas i matrikeln 

AL 

Kanotklubben 

Kanotklubben utför arbeten med  etablering av större container m.m. TSS ordförande bör inbjuda 
representanter från kanotklubben till styrelsemöte. Vi bör klarlägga vad kanotklubben får göra 
på TSS markområde. 

Representanter för kanotklubben gästade mötet. Beslutades att kanotklubben kan nyttja 

sällskapets toalett på prov 1 år. Mikael Bodner utsågs som kontaktperson och ansvarig för att dett 

UT 

 

 

 

PA 



sköts på ett bra sätt. Påtalades att eldningsförbud råder på området. 

Armatur 

Armaturer saknas på slipbryggan. Måste ersättas. 

Kvarstår. 

 

Röda lappar 

Det har varit problem med de röda lapparna som man skall sätta upp när man vill behålla 

strömmen påslagen. Någon/några bryter den ändå.  

 

3.2 Norra bryggan 
Inget att notera denna gång.  

3.3 Södra bryggan 
Renovering av bryggan bör göras i vinter under förutsättning att stolpar (eller annan lösning) 
hittas.  

Kvarstår, stolparna måste besiktas. 

UT 

3.4 Fittjabryggan 
Beslutades undersöka om TSS kan ta över samtliga bryggplatser. Diskussion tas med Åke Nord 
och familjen som äger rätten till de övriga platserna. 

Pågår, beslutades att Ulf tillsammans med Åke Nord besöker ägarinnan, Mary Narfström.  

Besök kvarstår. 

Lars-Ivar Göthberg har också vattendom 

UT 

3.5 Piparholmen 
Inget att notera denna gång.  

4 Medlemsfrågor 
Inget att notera denna gång.  

5 Ekonomi 
Konton. 

Utreds om pg-konto och konto på swedbank kan avslutas. 

Kvarstår 

 

AL 

Avgifter 

Slipavgifternas inbördes förhållande är ologisk. Ses över. 

 

AL 

6 Övriga frågor 

6.1 Kommande möten 
19/3-07, Scoutstugan 19.00, Fika Bo E  

6.2 Matrikel  
Inget att notera denna gång  

6.3 Hemsidan 
Inget att notera denna gång.  

  



6.4 Klubbmästeriet 
Inget att notera denna gång.  

6.5 Stora båtar 
Olika förslag bollades upp för att komma till rätta med faktumet att allt större båtar vill få plats på 
Slipen.  

- Säga upp avtalet med kanotklubben. 
- Riva skjul 1-6. 
- Kolla om det ej går att lösa med vissa platser på planen ämnade för dessa båtar. 

Kvarstår. 

 

6.6 Stadgar & ordningsföreskrifter. 
Familjemedlemsskap 
Till stadgarna behöver vi se över reglerna för familjemedlemsskap. Alla funderar på lämpligt 
upplägg.  
 
Möte 
Speciellt möte där vi går igenom stadgar och ordningsföreskrifter är önskvärt. 
 
Kvarstår. 

 

6.7 Årsmötet 
Ekonomisk berättelsem, budget, avgifter, verksamhetsberättelse och verksamhetsplan gicks igenom. 

Justeringar införs, utskick av handlingar sköter Bo. Båtuppgifts lappen kompletteras med önskan 

om att båtar i skjul skall upp före 20/10. 

 

 

 

Vid protokollet     Justeras 

 

_________________________   ________________________ 

Erik Berggren     Ulf Thyselius 

 


