PROTOKOLL nr 5/2007
fört vid styrelsemöte i Tullinge Segel Sällskap, Bryggmöte
Datum : 2007-05-28
Plats: Bryggorna+slipen

Närvarande:
Peter Andersson
Tomas Bovin
Mats Ekmo
Bo Endre
Annika Larsson
Jerry Larsson
Björn Lengquist
Robert Lind
Ulf Thyselius

(PA)
(TB) delvis
(ME)
(BEN)
(AL)
(JL)
(BL)
(RL)
(UT)

Ej närvarande:
Lars-Göran Hagman
Mikael Hansson

(LGH)
(MH)

Eftersom Protokollen läggs upp på TSS Web plats och sätts in i pärmen i klubbstugan sker separat distribution
endast då särskilda skäl finns.

1

Mötets öppnande

Ulf hälsade alla välkomna till dagens möte.

2

Justering av föregående mötes protokoll

Protokoll nr 4

3
3.1

gicks igenom och godkändes

Bryggor och slip
Slipen

Scouternas skjul: elkabeln vid vattenrännan klammras.

Scouterna

Skj45 A Avsan ej sjösatt uteblev vid ord. Sjösättn. UT ringer

UT

Nicklas Asterhag vill ligga på land. Debiteras sommarhyra

AL

Skj 4: Kjell Sjöberg har ej hört av sig. AL ringer honom och kollar

AL

Skj 28: Micke Hansson ej meddelat. PA ringer och kollar.

PA

Skj 23 Jens Torsteinsrud debiteras sommarhyra.

AL

L Thelme tvingades ta upp båten igen vid sjösättning. PA bevakar vilken extra sjösättning som
han kan lägga i.

PA

3-fasuttaget inne i Stora 3-båtsskjulet har ej jordfelsbrytare. Carl-Hugo Dahlbom fixar en..

Elansv

Pelle Bergdahl måste avlägsna de bef lamporna brandfarliga. Ta även bort en pressenning. BL
kontaktar Pelle

BL

Vretborn debiteras sommarhyra

AL

Vagnen: Vid 1:a sjösättningen lossnade ena framhjulet i hjulspindeln. Lagades provisoriskt för att Varvschef
klara säsongens sjösättn. En helt ny spindel tillverkas (garanti). En hydraulslang nöttes av vid
er
näst sista sjösättningen pga styrrörelser. Vagnen går oväntat över till lågfart (glapp i kontakt??)
Bosse Sundström hjälper till att löda om .
Varvscheferna kollar att allt ovan blir åtgärdat permanent till höstens uppdragningar.
LGH kontaktar Vagnsansvarig Arne Kahlén betr hans möjligheter till fortsatt fullt engagemang i

LGH

vagnfrågor.
En underhållsplan och en plan för reservdelsförsörjning samt för Rep/Underhållskunskap måste
göras.

Odd Asken vill dra upp med trailer och palla upp. Pga ökad risk för inbrott och stöld av
trailerbåtar beslöts att vi f.o.m. nu ej tillåter någon att vinterförvara båt på trailer. Dessutom är
dessa svåra att förflytta med båtvagnen.

+
Vagnansv
+ Varvsch

Varvsch.
meddelar

Odd Asken +Lennart Larsson beviljas dispens 1 år till men måste planera för annan uppläggning
därefter .

3.2

Norra bryggan

Elmätarskåpet uppbrutet. Plåthättor fattas på några stolpar närmast land. Bojarna kollas och
justeras och kompletteras som vid Södra Bryggan.
Inga lediga platser.

3.3

Södra bryggan

Norra bryggdelen plankbyte behövs UT lovade fixa nödv resurser. Bojar Seaflex kollas flöten
måste finnas på alla, förhindrar skavskador. Linlängderna justeras
1 normal o 3 roddbåtsplatser är lediga.

3.4

Hamnkapt

Fittjabryggan

Bojarna kollas som södra dessutom ligger många ner så de måste kompletteras med tyngder.

3.5

Hamnkapt

Hamnkapt

Piparholmen

Fortfarande är 11 platser lediga för sommaren. ME kollar med TBS om det finns intresse för
platser. (Annons på deras Webbplats?).
RL kollar och lägger ut annons på lämpliga webbplatser t ex Sailguide, Blocket.
RL+ME kollar lämpliga Webforum och hur vi skulle kunna använda dem.

4

Medlemsfrågor

5

Ekonomi

ME
RL
RL+ME

1000kr anslås till skärgårdsmajor.

AL

Vi köper in takplåt till 6 halvtak (baksidorna på södra längan) + 4 heltak till norra längan.

V-chef

Olja till bryggorna köps in

PA

6
6.1

Övriga frågor
Kommande möten

27/8 Slipstugan. Jerry fixar fika och kollar om det behövs värme i tid till mötet
3/10 Scoutstugan Annika bokar och fixar fika.

6.2

Matrikel

6.3

Hemsidan

6.4

Klubbmästeriet

6.5

Stora båtar

6.6

Stadgar & ordningsföreskrifter.

6.7

Årsmötet

