
PROTOKOLL nr  6/2007 
fört vid styrelsemöte i Tullinge Segel Sällskap 

Datum : 2007-08-27 
Plats: Slipen klubbstugan 

Närvarande: 

Peter Andersson (PA) 
Mats Ekmo (ME) 
Bo Endre (BEN) 
Lars-Göran Hagman (LGH) 
Annika Larsson (AL) 
Jerry Larsson (JL) 
Björn Lengquist (BL) 
Robert Lind (RL) 
Ulf Thyselius (UT) 
  
 

Ej närvarande: 
Tomas Bovin (TB) 
Mikael Hansson (MH) 
 
Distribueras via TSS webplats samt pärmen i klubbstugan slipen. 

1 Mötets öppnande 
Ulf hälsade alla välkomna till dagens möte.  

2 Justering av föregående mötes protokoll 
Protokoll nr 5 2007     gicks igenom och godkändes efter tillägg att Mikael Hansson var frånvarande.  

3 Bryggor och slip 

3.1 Slipen 
- A Avsan sjösatte sent. AL kollar att han deb för xtra sjösättn.+ Södra Bryggan. AL 

- Kjell Sjöberg deb. xtra sjösättn. Har ej bet. sina deb. avgifter i år. AL 

- Mikael Hansson deb.  xtra sjösättn AL 

Uppdragn listan klar delades ut.  

Kallelse till städdagar har gått ut  

ME fixar lampa på bryggan ME 

Plåttak: plåt levererad, virke behövs för 7000kr . OK se pkt 5 PA+JL 

Det finns lediga platser på slipen till hösten. JL Lägger ut annonser på Fendern och Sailguide + 
ev andra lämpliga forum. 

JL 

  

3.1.1 Slipvagnen 
En hjulspindel under tillverkning monteras som ersättn för den provisoriskt lagade före 
uppdragningen. 

PA+JL 

Arne Kalén har sagt sig intresserad att fortsätta  

AL påpekade att det är viktigt att vi gör en plan över framtida underhåll-ombyggnader så att vi får 
en bättre framförhållning betr utgifter 

A.Kalén+
PA+JL 

  

  



 

3.2 Norra bryggan 
Trailerrampen är fn ej användbar då singlet spolats bort. Det kostar ca 2.300kr att lägga dit nytt. 

Vi diskuterar och beslutar om åtgärder vid nästa möte. 

 

  

  

3.3 Södra bryggan 
Bojarna skall åtgärdas,mtrl är inköpt. Linorna kortas i höst. Flöten skall monteras med dykare i 
vår. ME kostnadsberäknar till nästa möte. 

ME 

  

3.4 Fittjabryggan 
En plan görs över nödv åtgärder inkl kostnader görs för bojar med förankringsutr. Hamnkapt 

ME 

  

3.5 Piparholmen 
En boj har lossnat pga för svag fästögla under boj. Samtliga bojar kollas och en permanent 
lösning tas fram och budgeteras. 

Hamnkapt 

+ME+UT 

11 platser blev ej uthyrda. Åtgärder för att öka beläggningen nästa år diskuteras vid nästa möte. 

Anm. Nyköpings kommun hyr ut platser vid Nynäs slott för 1000/säsong inkl vtn,el, y-bom 

ALLA 

  

  

3.6 Alla bryggor 
UT kollar med medlemmar som varit med vid bojläggning hur bojarna vid resp brygga är 
förankrad och vad som ev behöver göras för säkra bojar i framtiden. 

UT 

  

 

4 Medlemsfrågor 
  

5 Ekonomi 
Takvirke för 7000 kr enl 3.1 får köpas. PA+JL 

  

6 Övriga frågor 

 
Anna-Greta Kärrström uppvaktas på 80-årsdagen på klubbens vägnar av UT.                  UT 

6.1 Kommande möten 
3/10 , kl 19:00  Scoutstugan  Annika fixar fika  
7/11 , kl 19:00   Scoutstugan  Lars-Göran fixar fika  
12/12 , kl 19:00   Scoutstugan  Robert fixar fika  

6.2 Matrikel  
  



6.3 Hemsidan 
  
  

6.4 Klubbmästeriet 
  

6.5 Stora båtar 
  

6.6 Stadgar & ordningsföreskrifter. 
  

6.7 Årsmötet 
  
 
 
  
                                                

 


