
PROTOKOLL nr 7 /2007 
fört vid styrelsemöte i Tullinge Segel Sällskap 

Datum : 2007-10-09 
Plats: Scoutstugan 

Närvarande: 

Peter Andersson (PA) 
Tomas Bovin (TB) 
Mats Ekmo (ME) 
Bo Endre (BEN) 
Annika Larsson (AL) 
Jerry Larsson (JL) 
Björn Lengquist (BL) 
Robert Lind (RL) 
  
 

Ej närvarande: 
 
Lars-Göran Hagman (LGH) 
Mikael Hansson (MH) 
Ulf Thyselius (UT) 
  

 

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 
Tomas som ersättande ordf. hälsade alla välkomna till dagens möte.  

2 Justering av föregående mötes protokoll 
Protokoll Nr 6    gicks igenom och godkändes.  
Det kom fram viss osäkerhet om  Mikael Hanssons mailadress, vissa mail har kommit i retur. 
BE skickar över den senast gällande mailadress som klubben fått till RL för kontroll mot Distr listan 
för styrelsen.. 

BE 

3 Bryggor och slip 

3.1 Slipen 

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

2 st segelbåts platser finns kvar  på slipen  

PA+JL ger förslag till nästa möte om hur dränering  av bakväggen på nedre delen av 12 m skjulen 
skall lösas samt hur de vattenskadade bärande stolparna kan repareras. 

PA+JL 

3.1.1 Slipvagnen 
 

 Vagnen är nu permanent lagad för fortsatt användning.  

  

3.2 Norra bryggan 

Mikael Bodner och Tommy Johansson fixar stolpen på bryggans insida. PA kontaktar dom och 
försäkrar sig om att de kan utföra det. 

PA 

Trailerrampen: Vi budgeterar makadam+ spridningskostnad. Åtgärder beslutas vid senare möte. AL 

  



3.3 Södra bryggan 

Bojarna skall åtgärdas,mtrl är inköpt. Linorna kortas i vår från båt. Flöten skall monteras med 
dykare i vår. Alla undersöker kontakter betr dykkunniga som kan hjälpa till.. 

Alla 

AL ber UT kolla hur våra försäkringar kan gälla även för ev fritidsdykare som ställer upp. AL 

Stolpar behöver fraktas från slip till bryggan. BL kollar en kranbils- åkare i närheten och 
meddelar PA 

BL 

3.4 Fittjabryggan 

  

3.5 Piparholmen (+alla bryggor betr åtg. 2 nedan) 

UT planerar när och hur bryggorna kan oljas och ordnar genomförande. UT 

  

BL frågar UT om han kan ta ansvar för att få igång en inventering av bojarnas skick + 
åtgärdsförslag + kostnadsuppskattning . Detta gäller i första hand Pipis men sedan även övriga 
bryggor . Betr.Södra har redan ME startat dessa aktiviteter så där är säkert mycket av jobbet 
redan utfört. 

BL 

 

 När det gäller Pelle Bergdahls skada pga bojen som lossnade i somras så kollar AL+UT med 
jurist i Sv. Båtunionen och/eller SXK vad som gäller betr. TSS:s ansvar. 

AL+UT 

4 Medlemsfrågor 
Anna Strömberg, Stefan Holm samt Robert Trifunovski har inte betalt medlemsavgiften trots 
påminnelser. AL meddelar dem vårt beslut att uteslutning enligt stadgarna sker om de inte 
omedelbart betalar. 

AL 

5 Ekonomi 
AL presenterade ett förslag till Underhållsplan för vagn och anläggningar med målet att användas 
för budgetering och bättre framförhållning betr väntade utgifter. Alla ombeds läsa och komma med  
relevanta synpunkter till AL. 

Alla 

  

6 Övriga frågor 

6.1 Kommande möten (obs ändrat från förra protokoll) 

6/11   kl  19:00      Sccoutstugan Lars-Göran Fixar fika.  
11/12 kl  19:00    Scoutstugan   Robert fixar fika.  
 

6.2 Protkollen 

För att informera personer utanför styrelsen om punkter  i protokoll som berör dem har vi tidigare 
lagt ut prel versioner av aktuellt protokoll på webben.  
Beslöts att BL i fortsättningen  istället informerar berörda direkt  via mail eller om så krävs på annat 
sätt . 

BL 

 
 
 

 


