
PROTOKOLL nr 4 /2008 
fört vid styrelsemöte i Tullinge Segel Sällskap 

Datum : 2008-04-01 

Plats: Scoutstugan 

Närvarande: 

Tomas Bovin (TB) 

Mats Ekmo (ME) 

Bo Endre (BEN) 

Olle Ekstrand (OE) 

Annika Larsson (AL) 

Jerry Larsson (JL) 

Björn Lengquist (BL) 

  

 

Ej närvarande: 
Peter Andersson (PA) 

Mikael Hansson (MH) 

Robert Lind (RL) 

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. 

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 
Tomas hälsade alla välkomna till dagens möte.  

2 Justering av föregående mötes protokoll 
Protokoll 2008-3 gicks igenom och godkändes efter justeringen att antal nya medlemmar är 11 enl 

lista från AL. 

 

3 Bryggor och slip 
Magnus Skytt som utför dykjobb åt klubben deltog på denna punkt för att informera och svara på 

frågor inför de arbeten som vi beslutat skall genomföras eller kommer att besluta. 

 

Här beslöts att vi genomför inspektionsdykningar var 5:e år skall ingå i den underhållsplan som 

AL tar fram och skickar ut. 

AL 

 

3.1 Slipen 
JL kontaktar Kjell Pettersson om färginköp till skjulväggarna. Färgkod OK. JL 

Inför nästa års sjösättning kommer alla slipliggare som hindrar övrig sjösättning att informeras 

om att de inte längre själva kan välja sjösättningsdag. Datum för deras sjösättning tas fram av 

varvscheferna och sättas upp på anslagstavlan som en del av sjösättningslistorna (bör även snarast 

efter beslut läggas ut på TSS-webben sekr. anm.) 

PA+JL 

  

  

3.1.1  Slipvagnen  
 

Hydraulslangar behöver bytas JL 



  

  

  

3.2 Norra bryggan 
  

3.3 Södra bryggan 
Montering av flytkroppar planerat till 5-6 April ME 

Ytterligare 1000:- reserveras för inköp av schackel, lina mm ME 

3.4 Fittjabryggan 
  

3.5 Piparholmen 
ME talar med Kjell Wahlholm om annonsering av lediga platser i god tid i år så vi får dessa 

belagda. Anm: Ut har även tidigare tagit på sig att bevaka. Samordnas. 

ME+UT

+HKapt 

När bojarna levereras (bevakas av UT) kan Lars-Göran Hagman och Kjell Wahlholm börja 

genomförandet av utbytesjobbet. 

UT 

3.6 Stora Båtar 

4 Medlemsfrågor 
Betr. Problemet med ej inlämnade båtlappar beslöts att styrelsen tar på sig extraarbetet att ringa runt 

även nästa år. Därefter får vi bedöma om andra åtgärder krävs. 

 

Bryggfördelningslistorna anslås i klubbhuset (BE kollar) och på Webben (RL). BE+RL 

5 Ekonomi 
TSS har skänkt 1000 Kr till Cancerfonden för att hedra Anna Greta Kärrströms insatser för klubben. 

AL berättar för Lars Kärrström. 

AL 

  

6 Övriga frågor 

6.1 Matrikel  
Planerat utskick är ca 30 April. BE 

6.2 Hemsidan 
  

  

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 är beslutad  till 22/11 

Offert från Hågelby redovisades i protokoll nr 3. 

Ytterligare offert är på gång från Akvarellen. Verkar vara ett mera attraktivt alt. pga gångavstånd 

för många. Lokalen är prelbokad. UT kollar hur länge bokningen kan gälla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UT 



6.4 Stora Båtar 

6.5 Stadgar & ordningsföreskrifter. 
  

6.6 Årsmötet 
  

6.7 Övrigt 
Vi diskuterade de 2 för sent inkomna motionerna (se Prot.3). 

Betr Nr1 skulle konsekvenserna bli alltför svåra att hantera kör klubben och styrelsen varför 

förslaget inte accepterades. BL+TB sammanfattar motiv i sep. ppr. 

BL+TB 

Däremot ansågs förslag 2 vara intressant för vidare bearbetning. AL tar fram kostnadsförslag för 

klisterlappar numrerade med alt. utan TSS-Logo 

AL 

 

6.8 Kommande möten 
08-05-13 Ulf fika  plats Slipen 

08-06-03  Peter fika  samling kl 18:00 Norra Bryggan BE kallar Hamnk. + Elansv. 

 

BE 

 

 

 

 


