
PROTOKOLL nr 8 /2007 
fört vid styrelsemöte i Tullinge Segel Sällskap 

Datum : 2007-11-06 
Plats: Scoutstugan 

Närvarande: 
Peter Andersson (PA) 
Tomas Bovin (TB) 
Mats Ekmo (ME) 
Bo Endre (BEN) 
Lars-Göran Hagman (LGH) 
Jerry Larsson (JL) 
Björn Lengquist (BL) 
Ulf Thyselius (UT) 
  
 

Ej närvarande: 
Mikael Hansson (MH) 
Annika Larsson (AL) 
Robert Lind (RL) 
 

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

Kursiv text innebär ej klara  restpunkter från föregående protokoll eller stående 
åtgärdspunkt över flera möten. 

1 Mötets öppnande 
Ulf hälsade alla välkomna till dagens möte.  

Olle Cloth hälsades speciellt välkommen som ordf i valberedningen.  

  

1.1 Valberedningens arbete 
Vi fick en utförlig rapport om arbetsläget., följt av samtal kring urvalsarbetet och  kandidatsförslag 
samt metoder att bredda urvalet. 
 

 

Olle pekade speciellt på § 12 i stadgarna som syftar till att få valåren till olika poster så spridda som 
möjligt.  Denna paragraf har inte riktigt följts hittills så Olle bad om och fick uppdrag att i sitt 
slutliga förslag sörja för att det hela rättas till så långt som möjligt. Detta innebär bl a  att vissa 
kandidater bara kommer att kunna väljas på ett år som en övergångslösning.  

 
 
Olle C 

Ett behov att förstärka  klubbmästeriet till 2008 föreligger pga  klubbens 60 års-jubileum. Olle 
undersöker till nästa gång. 

 
Olle C 

Nästa möte med valberedningen blir  möte 9 ( 11/12)  

  

 

2 Justering av föregående mötes protokoll 
Protokoll Nr 7     gicks igenom och godkändes.  

3 Bryggor och slip 

3.1 Slipen 
Fyra  tomma platser finns kvar på slipen se vidare pkt 5  

Varvscheferna fick i uppdrag vid förra mötet att få fram ett färdigt förslag till lösning på 
vatten/dräneringsproblemet  bakom 12 m skjulen. Det visade sig mer omfattade än vi trodde. 

Bl. a. krävs bättre studier under främst våren av varifrån och ur vattnet rinner till och hur det 

PA+JL samt 
stöd från 
alla. 



kan ledas bort  utan att påverka kanotklubben och TSS för mycket. Kanotklubben måste även 
engageras i arbetet vilket tar tid.  Frågan blir en stående punkt, förmodligen t.o.m nästa Juni . 

ME pekade på behov av åtgärder betr utomhusbelysning. Hans förslag godtogs och han fick 
uppdrag att köpa  1 strålkastare+ skymningsrelä och genomföra åtgärderna i samråd med  Carl-
Hugo D. 

ME+ 
El.ansvarig 

Det finns vissa oklarheter betr reglerna för fronttäckning på hösten. BE går igenom 
ordningsreglerna  kollar synpunkter och ger förslag till ev förändring/förtydligande till nästa 
möte.  

 

BE 

Eftersom det även är oklart betr mastskjulens täckning behövs förslag till nästa möte. Alla 

  

  

3.1.1  Slipvagnen 
Slangbrottet i våras diskuterades. Permanent OK lagat nu. 

Föranledde en diskussion om vi behöver en speciellt ansvarig för vagnen då den är så intimt 
förknippad med övriga aktiviteter på slipen. Föreslogs att ansvaret läggs på  någon av 
varvscheferna och att dessa  istället har en möjlighet att  engagera en (flera?) ytterligare person 
som är speciellt inriktad på vagnens underhåll, konstruktion, funktion och teknik ( styr/regler, 
hydraulik mekanik, framdrivning etc).  

 

 

 

PA+JL 

Ytterligare input till nästa möte då vi formulerar ett mer definitivt beslutsförslag. ALLA 

 

3.2 Norra bryggan 
  

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 

  

3.4 Fittjabryggan 
  

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

 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 

Inventeringen av bojsituationen är klar. UT+Kjell W tar fram åtgärdsförslag utifrån sitt jobb till 
nästa möte. 

UT 

  

  

  

4 Medlemsfrågor 
  



5 Ekonomi 
Flera har reserverat slipplats men sedan avbeställt vilket förorsakar bekymmer och ekonomiska 
avbräck. 

Gavs  följande ingångar till fortsatt arbete:  

• Ingen får reservera plats förrän alla avgifter är betalda 

• Inga avgifter återbetalas  om platsen ej utnyttjas 

• Info om detta på Säsongsmedlemmarnas båtblankett 

• Nyckel lämnas endast ut efter det att betalning inkommit till TSS 

 

Förslag till förändringar i ordningsregler (stadgar??)  samt hur dessa skall beslutas tas fram till nästa 
möte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

BE 

  

6 Övriga frågor 

6.1 Kommande möten 
07-12-11 Robert fika  , Scoutstugan 
08-01-15 Ulf fika          Scoutstugan 
08-02-05 Mats fika        Scoutstugan 
08-03-03 ÅRSMÖTE 
08-03-11 Björn fika       Scoutstugan 

 

6.2 Matrikel  
  

6.3 Hemsidan 
  
  

6.4 Klubbmästeriet 
  

6.5 Stora båtar 
  

6.6 Stadgar & ordningsföreskrifter. 
  

6.7 Årsmötet 
  
 
 

 


