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PROTOKOLL nr 6/2008
fört vid styrelsemöte i Tullinge Segel Sällskap
Datum : 2008-06-03
Plats: Bryggmöte, Bryggor o slip

Närvarande:
Peter Andersson
Tomas Bovin
Mats Ekmo
Jerry Larsson
Björn Lengquist
Robert Lind
Ulf Thyselius
Anders Olofsson

(PA)
(TB)
(ME)
(JL)
(BL)
(RL)
(UT)
adjungerad

Ej närvarande:
Olle Ekstrand
Mikael Hansson
Annika Larsson
Bo Endre

(OE)
(MH)
(AL)
(BE)

Info: Lars Roswall
Eftersom Protokollen läggs upp på TSS Web plats och sätts in i pärmen i klubbstugan sker separat
distribution endast då särskilda skäl finns.
De protokoll som skrivs från styrelsens möten är alltid beslutsprotokoll dvs endast beslutade åtgärder
eller andra slutsatser av beslutskaraktär redovisas i protokollen. Detta innebär att vi aldrig speciellt
behöver påpeka i protokollen när ett beslut fattats. Vissa beslut kan åtföljas av en del
beskrivande/förklarande text.
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
HK refererar till Hamnkaptenerna

1

Mötets öppnande

Ulf hälsade alla välkomna till dagens möte.

2

Justering av föregående mötes protokoll

Protokoll 5 gicks igenom och godkändes.

3

Bryggor och slip

Åtgärdslistan med restpunkter som biläggs protokollen bevakas av V-cheferna + Hamnkaptener.
(behöver preciseras vid nästa möte, Sekr anm)

3.1

Slipen

45 Anti Avsan på land deb. Sommarhyra
Uno Blankenburg skall sälja ligger kvar , sommarhyra
Villy Löfgren har anmält sommarhyra OK
Birger Bruce, Kjell Sjöberg och Per Thorén skall i
Varvscheferna tar fram ett färdigt förslag till lösning på vatten/dräneringsproblemet bakom 12
m skjulen.
Detta. Kräver bättre studier under främst våren av varifrån och ur vattnet rinner till och hur det
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 Juni .
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PA+JL
samt stöd
från alla.
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Kostnadsuppskattning: Vatten rännor+ avlopp 28Tkr Stolprenovering mm ca 200
medlemstimmar

Inbrottet på slipen: Polisen har gripit en polsk chaufför med lastbil + stöldgods.
Utombordsmotorn från medlemsbåten återfunnen.
Vi tar fram typnummer på elverket och eller andra bevis på vårt ägande och kontaktar Polisen
för att återfå det.

ME

Finns hos polisen vi hämtar

UT

3.2

Norra bryggan

UT tar fram underlagen för markgränserna för vårt arrende så vi kan planera bl a för en ny
brygga.
Bryggelement+ betongdelar på vår P-plats. En person som heter Mikael Järn har tagit ner dessa
de tillhör folk på Trädgårdstorpsvägen. Mikael Bodner kollar och informerar dem om att marken
är vår efter att Ulf T kollat var arrendegränserna går
Do för den brygga som Anders Thoren lagt ut norr om vår.

UT
Mikael B+
UT
Mikael B+
UT

Ev ny brygga läggs bäst norr om dagens. Vi disp troligen ca 25 m strand norrut från denna.
RL ber kommunen att flytta grusställningen på P-plan.
Stolpe plats 16 byts mot ny som finns vid slipen
Plats 8,11,13 har ej säkrat fjädrar. HK påtalar

3.3

Södra bryggan

Plats 11. R Corlin har legat 3,5 veckor. Saknar fjädrar.

3.4

HK

Fittjabryggan

Kostnadsuppgifter för Bojkontroll+ rep till AL

3.5

HK+ME

Piparholmen

Frågan om elförsörjning + vatten vid bryggorna tas upp i höst
Märkning av bojar skall göras. RL möjliggör

3.6

4

RL
HK
HK

Alla
RL

Stora Båtar

Medlemsfrågor

Vi återinför den Båtlapp/ansvarsförbindelse som alla båtägare som drar upp sin båt på slipen då
måste underteckna. PA tar fram förslag på text till denna och presenterar för beslut.

PA

En skärpning av texten görs betr:
1.

Bindande beställningar av tjänster

2.

Ansvarsfriskrivning för klubbfunktionärer

Lappen förtydligas så att man förstår att slipen avser platser utanför skjul
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AL +
BE
BE
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Anneli Tapper och Peter Calmegård ; medlemskap skiftas då klubben av misstag registrerade fel
person.
En blankett för medlemsansökan är bra på den öppna delen av vår webb. RL fixar

5

Ekonomi

6

Övriga frågor

BE har av Lasse Kärrström tagit emot ett antal pärmar med intressant dokumentation från
klubbens tidigare verksamhet. För att inte mateerialet skall riskeras beslöts att vi utnyttjar
möjligheten att arkivera det hos kommunen. Först får det dock cirkulera inom styrelsen
BL konstaterade efter genomläsning att ovanst papper betr Fittja kanske inte innehöll hela
vattendomen. Det som gick att utläsa tyder inte på att domen är specifikt knuten till den
varvsverksamhet som ursprungligen föranledde att Narvinger fick ett antal platser vid Fittja.
Vattendomen finns i bankfacket UT Kollar

6.1

Matrikel

6.2

Hemsidan

Frågan om nytt datorstödsysten tas upp i höst och avgörs sedan styrelsen fått åtminstone en person
på kurs hos SBU.
Mail- utskick till medlemmarna får bara göras av Styrelsen eller på uppdrag av denna.
Info om detta bör spridas på lämpligt sätt
Hela styrelsen kommer att kunna göra vissa viktiga ändringar på hemsida.

6.3

AL+BE
RL

UT

Arb
Gruppe
n
BE
RL

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.
Bokningen gäller fram till 10 dar före.
Planeringen bör stramas upp vid vårt första höstmöte (sekr. anm.)
Röda Lappen läggs upp på hemsidan
Lars Roswall ställer upp som festkommitté delt.

6.4

Stadgar & ordningsföreskrifter.

6.5

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.
Däremot ansågs förslag 2 vara intressant för vidare bearbetning. AL tar fram kostnadsförslag för
klisterlappar numrerade med alt. utan TSS-Logo
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Festkom
mittén

RL

BL+TB

AL
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6.6

Kommande möten

08-08-26 kl 19.00 i Slipstugan Björn fixar Fika
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