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PROTOKOLL nr 2009-6
fört vid styrelsemöte i Tullinge Segel Sällskap
Datum : 2009-08-25
Plats: Slipstugan

Närvarande:
Tomas Bovin
Mats Ekmo
Annika Larsson
Jerry Larsson
Björn Lengquist
Anette Pettersson

(TB)
(ME)
(AL)
(JL)
(BL)
(AP)

Ej närvarande:
Peter Andersson
Olle Ekstrand
Robert Lind
Sören Marhold
Ulf Thyselius

(PA)
(OE)
(RL)
(SM)
(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 hälsade alla välkomna till dagens möte.

2

Justering av föregående mötes protokoll

Protokoll 2009-05 gicks igenom och godkändes efter just pkt 3.2 Sekr samm---:
Endast UT ansv. första stycket

3 Mötesanteckningar
Då vi sedan tidigare har ett större antal utestående åtgärder och UT ej kunde närvara
genomfördes mötet så att vi endast tog upp det som f.n. bedömdes mest angeläget.
Nedanstående anteckningar visar både beslut och vissa tillhörande referat i den ordning de
kom upp. Detta ger en uppfattning om prioriteter utifrån deltagarnas preferens.
Stort tack till Anette för hjälpen med dessa anteckningar .
3.1

Norra bryggan – Arrende / samarbete kommunen

Annika och Tomas har skrivit brev / protokoll från mötet med dem på ”lilla brygga”.
Eftersom vi inte vet vem/vilka det är som är mottagare av brevet på kommunen så kom vi
överens om att gör det mer neutralt, dvs inte föreslå ändring i arrende, vad vi vill med
parkering eller liknande. Vi överlåter mao till kommunen att återkomma med förslag.
Innehållet i brevet/protokollet bör kortfattat vara
-

Att vi träffat representanter från ”lilla bryggan”
Att de inte är intresserade av att bli medlemmar i TSS
Att det vore bättre om de fick ett eget arrende
Att vi gemensamt på mötet kom fram till att var och en, dvs TSS resp ”lilla bryggan” kontaktar
kommunen i ärendet
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Brevet bör skickas till kommunen så snart som möjligt. Annika och Tomas åtog sig att under
närmaste veckan ta fram ett nytt förslag och skicka på remiss till samtliga i styrelsen för att
därefter skickas till kommunen.
Flera från TSS har varit i kontakt med kommunen i detta ärende, vi bör begränsa oss till två
personer för att få lite kontinuitet.
Bryggorna på land har försvunnit i veckan, betongklumparna är dock kvar.
Vi avvaktar med beställning av TSS-skylt tills vi fått slutgiltigt besked i detta ärende.
3.2

Slipbryggan

Slipen är i stort sett full, ev någon liten motorbåt skulle kunna få plats.
Uppdragningslistor och kallelse till städdag är lämnat till kansliet samt uppsatta på
anslagstavlan i värmestugan.
BESLUT att det nu är ok att fakturera ”säsongare” på slipen.
Virke är inköpt och plåt är på gång till nytt plåttak. L-G Hagman har åtagit sig att vara
ansvarig byggare av denna etapp. Pengar för detta är ok och finns med i budgeten för 2009.
Fredrik (utan efternamn) vill tillfälligt hyra bryggplats till sitt vikingaskepp. Styrelsen
godkänner att han kan ligga vid slipbryggan, dock med kravet att han måste vara borta senast
19 september (helgen före första upptagningen). Avgift per vecka kommer att debiteras
Fredrik.
Ytterligare sommarhyra får båtar på slipen skall faktureras.
Nya skjulbåtar faktureras i november.
3.3

Medlemsfrågor

2 fakturor, skickade i maj, är ej betalda. 1 påminnelse skickad
-

3.4

Mårten Liljefors, säsongar. Jerry pratade med honom i onsdags och han letar ny plats
Kjell Sjöberg – Ny påminnelse skickas, inkl avgift för utebliven städdag.

Pipis parkering

10 000:- är budgeterat för åtgärd av parkeringen, dubbla summan är mer realistisk enligt
Benny. Annika mailar Benny och Kjell W för ekonomisk plan på detta arbete.
Lastbil kommer ej in genom grinden utan grus får forslas in på annat sätt.
Får vi göra vad som helst på parkeringen enligt arrendet? Annika kolla med Holmens skog.
Tomas skickar in vattenprov från befintlig brunn.
3.5

Norra bryggan

Magnus Skytt har dök i lördags och norra bryggan är nu klar gällande bojar.
3.6

Pipis bojar

Magnus Skytt böt lina på sin egen boj och den gamla var inte speciellt vacker (se bilder).
Linorna har tvistat upp sig och troligen behöver samtliga bojar åtgärdas.
Magnus Skytt har erbjudit sig att dyka, helst under hösten. Styrelsen ansåg dock att detta var
en stor investering, som ej är budgeterad för 2009, och vill att detta skall göras under våren.
Dels för att hitta bästa möjliga pris och dels för att vi skall få tid att fundera hur vi skall göra
med bla båtstorlekar i Pipis.
Mats har snabbt kolla pris på Hjermans och materialkostnad för 53 linor x 3 meter enkl
kätting/schackel är ca 35000:- därtill kommer arbetskostnad.
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Mats har även kollat vilken vikt nuvarande bojar / bojstenar klarar av.
-

Bojstenarna väger 504 kg och har ett mått på 1x1x0,35 m.
2 gummisnoddar som klarar av 1 ton / snodd
Linan är rekommenderad för max 4 ton

Mötet kom fram till att detta har högre prio än parkeringen om vi måste välja.
Mats åtog sig att vara ekonomiskt ansvarig och drivande i detta. Han kontaktar Magnus Skytt.
3.7

Hemsida

Annika har ”mailbombat” Robban med material till hemsidan – matrikel, bryggor, kartor mm.
3.8

IT-system

TSS behöver ett bättre stöd för diverse olika listor, bryggor, telefonnr mm. Idag finns denna
info i olika typer av excelark i olika versioner.
SBU’s system verkar ha mognat sedan Uffe och Tomas tittade på det för ett par år sedan.
Tomas åtog sig att kolla vilken status systemet har idag.

4

Kommande möten (kl 19:00 om inget annat anges)

09-09-22
09-10-20
09-11-24
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Slipstugan Olle fika
Scoutstugan Sören fika
Scoutstugan Ulf fika

