
PROTOKOLL nr 3 /2008 
fört vid styrelsemöte i Tullinge Segel Sällskap 

Datum : 2008-03-11 
Plats: Scoutstugan 

Närvarande: 
Peter Andersson (PA) 
Mats Ekmo (ME) 
Bo Endre (BEN) 
Annika Larsson (AL) 
Björn Lengquist (BL) 
Robert Lind (RL) 
Ulf Thyselius (UT) 
  
 

Ej närvarande: 
 
Tomas Bovin (TB) 
Olle Ekstrand (OE) 
Mikael Hansson (MH) 
Jerry Larsson (JL) 
  
  

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. 

Restpunkter från pkt 3 förs över i sep. Aktivitets- lista 

1 Mötets öppnande 
Ulf hälsade alla välkomna till dagens möte.  
  

1.1 Bryggfördelningmöte 
Deltagande hamnkaptener(HK) : Mikael Bodner, Uno Fors, Erik Wehmas, Germund Asp, Per 
Bergdahl,  Kjell Wahlholm 
 
Fittja: 1 fri plats tilldelades Per Thorén  
Norra Klar  
.  
Pipis: 4 platser kvar utan sökande. HK söker vägar för att skaffa  intresserade inom o utanför TSS. 
Styrelsen bistår vid behov. 

 

Södra: Ej klar vid mötet. HK ger info till Kansliet.  
Larmet diskuterades pga svagheter med bl a falsklarm. Vi kör 1 år ytterligare med Bo Sundström som 
ansvarig för att hitta och genomföra förbättringar. Därefter utvärderas och beslutas larmets framtid av 
styrelsen. 

HK 
Södra 

 

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

3 Bryggor och slip 

3.1 Slipen 
Slipen har adressen Tullinge strand 7 för transporter mm.  

UT kollar med Svante Larsson om färg för skjulväggarna UT 



3.2 Norra bryggan 
Trailerrampen: makadam: Per Thoren har åtagit sig att köra dit makadam gratis. PA engagerar 
honom+ traktor för spridning. 

PA 

Säsongsmedlemmar som bara  trailar upp och ner utan att använda slipområdet betalar bara 
medlemsavg. 

 

UT kollar arrendeavtalet som finns för området vid norra bryggan. Vilket område disponerar vi ? 
Exklusivt? För vilka ändamål? 

UT 

3.3 Södra bryggan 
  

3.4 Fittjabryggan 
  

3.5 Piparholmen 
  

4 Medlemsfrågor 
Följande nya medlemmar invaldes (Medlnr+namn):  394 Lars Sundbaum,  432 Mattias Klintemar,  
396 Thomas Ros,  433 Anders Jansson,  404 Robert Gauding,  407 Mikael Nilsson,  434 Magnus 
Pelz,  410 Stefan Söderström,  435 Anneli Tapper,  436 Arne Persson. 
  AL skickar välkomsthälsning. 

 

AL 

Ett större antal båtlappar har ej lämnats in. Detta ger oss merarbete genom att vi måste ringa och 
fråga. BE delade ut denna uppgift inom styrelsen. Vad vi kan göra för att förbättra detta diskuteras 
vid nästa möte. Alla funderar ut förslag.  Pga den extra och omständliga handläggningen har det 
tidigare skett misstag varvid medlemmar blivit utan plats. Formellt har man ingen rätt till båtplatser 
om lappen ej lämnats in. 

 

5 Ekonomi 
Betr Pipis stod flera platser tomma i somras.  

UT bevakar efter att bryggfördelningen är klar att vi annonserar och/eller på annat sätt ser till att 

ev restplatser 2008 hyrs ut 

UT 

  

6 Övriga frågor 

6.1 Matrikel  
BL tar fram ett förslag till en medlemsenkät betr tänkbara aktiviteter utöver ”båtar upp o ner”. 
Denna biläggs sedan matrikeln 

BL 

En efterlysning av festkommittékandidater biläggs matrikeln BE 

Matrikeln planeras klar till 1/4 BE 

6.2 Datormiljön -Hemsidan 
.  
RL+AL+JL deltar i en kurs betr SBU:s nya Webb-system för klubbadmin  

6.3 Klubbmästeriet 
Planeringen inför 60-års jubileet 2008 fortsätter. Alla var överens om att vi skall ha en fest. Den 

beslöts till hösten 2008 då vi säkert behöver litet uppmuntran när mörkret ramlar på oss. 

MH undersöker lokal och matkostnader samt övriga arrangemangskostnader för några bra 

alternativ och återkommer till nästa möte. Finns det några trevliga tillägsarrangemang utöver 

maten?? 

Vid 50-års-festen stod klubben för allt utom maten. Hur vi gör denna gång beror på kostnadsbilden 

Tidpunkten beslöts till 22/11 

 
 
 

MH 



MH har fått följande offert från Hågelby.. 
Betr innehåll  se mail 9/3 från MH 
Totpris blir 645:- / Kuvert därav är dryck 260:- (som alla bilförare ej kan utnyttja men får betala 
för!) 
Lokalhyra mellan 18.00 – 02.00, 3000:- 
 

 

Ett alternativ i Tullinge efterlystes,  Är Akvarellens restaurang möjlig? Alla tänker till och ger 
förslag. 

Alla 

6.4 Stora båtar 
  

6.5 Stadgar & ordningsföreskrifter. 
Ordningsföreskr. § 28 
Den text betr. fronttäckningar som BE tagit fram beslöts som ersättning för den gamla. 
 Ny §28: 
Medlem med plats i permanent skjul ansvarar efter upptagning för att fronttäckningen omgående 
hängs upp, dock senast den 15:e november. Efter sjösättning ansvarar medlemmen för att 
täckningen placeras för att ej skadas under sommaren. 

 
 
 

Kansliet 

BE anmärkte att detta kräver att märkningen av fronttäckningarna förbättras PA+JL 
 
Ordningsföreskr. § 13   BE:s Förslag till ändring diskuterades: 
 
§ 13 --------------------------------- 
Båtar i Sällskapet som ej förut varit upptagna på slipen skall innan första upptagning godkännas av 
styrelsen. Vid fastställande av båts aktuella vikt för avgiftsbestämning skall gälla den vikt som 
bestäms efter vägning med klubbens våg. Vägledande för bedömning huruvida en båt skall medges 
upptagning på Sällskapets slipområde skall vara officiella konstruktions- eller typ-handlingar. Max 
båt vikt för upptagning på Sällskapets slip är 6 ton. 
För medlem gäller att återbetalning av betald slipavgift medges endast vid besked om ändring till 
styrelsen senast innan upptagning den 1:a augusti . 
Säsongsmedlem skall betala aktuell avgift innan plats reserveras. 
Vid ändring efter betalning sker ingen återbetalning. 
---------------------------- 
Önskemål om förtydligande av de 2 sista meningarna framfördes. 
BE justerar till nästa möte inför beslut. 
                           Anm: Ursprungstexten ovan korrad m.a.p. stavning/BL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  BE 

  

6.6 Årsmötet 

6.7 För sena motioner årsmötet. 
Germund Asp presenterade och motiverade sina 2 motioner 
Nr1 diskuterades och ett antal invändningar och svårigheter kom fram. 
Nr2 betraktades efter en kort diskussion som intressant 
Båda bereds vidare av styrelsen innan beslut. 

 

 

6.8 Kommande möten 
08-04-01  Bo fika plats : Scoutstugan 
08-05-13 Ulf fika  plats Slipen 
08-06-03  Peter fika  samling kl 18:00 Norra Bryggan BE kallar Hamnk. + Elansv. 

 
 

BE 

 


