
PROTOKOLL nr 3/2006 
 
fört vid styrelsemöte i Tullinge Segel Sällskap 

Datum : 2006-04-04 
Plats: Scoutstugan 

Närvarande: Ulf Thyselius (UT) Ej närvarande: Jens Torsteinsrud (JT) 
 Tomas Bovin (TB)    
 Peter Andersson (PA)    
 Benny Eriksson (BER)    
 Bo Endre (BEN)    
 Annika Larsson (AL)    
 Lars-Göran Hagman (LGH)    
 Robert Lind (RL)    
 Erik Berggren (EB)    
 Mats Ekmo (ME)    
 Jerry Larsson (JL)    

delvis Mikael Bodner    
delvis Erik Vehmas    
delvis Uno Fors    

Distribueras: Styrelsemedlemmar, hamnkaptenerna,  Kristina Endre (KE) 

1 Mötets öppnande 
Ulf hälsade alla välkomna till dagens möte.  

2 Fördelning av bryggplatser. 
Bryggplatserna gicks igenom med hamnkaptenerna. 
Södra : 1 roddbåtsplats ledig, 1 ordinarie plats troligen ledig. 
Norra: En liten plats ledig 
Fittja: 22 platser sökta, 18 tillgängliga, således fullt med några på kö. 
Pipis: 7 platser lediga.  

 

3 Justering av föregående mötes protokoll 
Protokoll 2-06 gicks igenom, skall rättas innan det kan justeras..  

4 Bryggor och slip 

4.1 Slipen 
Plåtbåten Vi har nu begärt handräckning hos kronofogden. Allt material inskickat 

Klart, Båten är borttransporterad.  

UT 

Vagnen.  

Ena Robsondriften nedmonterad. Ny bussning monterad 
Nytt lyftband är beställt. 

BER  

Uppsättning av elmätare på jolleområdet. 

Pågår. 

BER 

Plåtläggning är planerad i oktober. BER beställer plåt. LGH ansvarig att kalla ner arbetsvilliga 
pensionärer. 

Pågår 

LGH / 
BER 

Beslutades sätta upp ett skymningsrelä samt ny armatur i ingången. 

Kvarstår. 

BER 

Nytt låssystem. 

Peter beställer material och kommer överens med Bo och Kristina om lämpliga nyckelbytardagar 
och meddelar övriga. Helst 2 st. vardagkvällar. Information går ut i debeiteringsutskicket, via 
hemsidan och mail. Erik mailar, Robert fixar hemsidan.  

PA 



Pumpstationen. 

Inget att notera denna gång. 

INFO 

4.2 Norra bryggan 
Inget att notera denna gång  

4.3 Södra bryggan 
Inget att notera denna gång  

4.4 Fittjabryggan 
Inget att notera denna gång.  

4.5 Piparholmen 
Inget att notera denna gång. INFO 

5 Medlemsfrågor 
Nya medlemmar: 

Beslutades att välja in Maj-Britt Lyhren, Pekka Pirttilä, Joakim Lundgren, Per Höglin och Benny 
Palm som ordinarie medlemmar. 

 

6 Ekonomi 
Annika redogjorde för diverse kostnader vi har haft. 
Styrelsearvode, 18.000 kr är förbrukat. Ett intervall av två år bedömdes som lämpligt att utnyttja 
arvodet. 
Bildskärm inköpt för 3700 kr. 
Plåtbåten,  Snöröjning för att kronofogden skall komma åt den,  1.438 kr. 
  Borttransport     6.581 kr. 
Kostnaden för borttransporten väntas tillbaka om utmätningen ger resultat. 
 

 

7 Övriga frågor 

7.1 Kommande möten 
29/5 Norra bryggan kl 18, Benny tar fikat. 
29/8 Scoutstugan kl. 19 

BER 

7.2 Matrikel  
Matrikeln är nästan klar. Robert kompletterar med info om hur man använder hemsidan. Annika 
ordnar tryckning. 

RL 
AL 

7.3 Hemsidan 
Robert kollar förslag på ett alternativ till det web-hotell vi har nu. Kvarstår. RL 
Robert undersöker hur det ligger till med personuppgiftslagen. Måste vi ha medlemmarnas skriftliga 
medgivande att publicera personuppgifter? Skall man ha lösenord som skydd? 
Kvarstår. 

RL 

7.4 Klubbmästeriet 
Inget att notera denna gång.  

7.5 Besiktningsmän 
Mats informerade om att besiktningsmännen i TSS, Mats själv och Paul Nilsson, ej besiktat någon 
båt på två år. Anledningen till detta är att det ej är ett krav från försäkringsbolag som Sv Sjö. Nu 
kan man emellertid få försäkringsrabatter om man besiktar båten. Mer information från SBU 
kommer. Läggs förslagsvis upp på hemsidan. 

ME 
RL 



I registret över besiktningsmän har vi tagit bort Ingvar Samuelsson och Mikael Hansson. Även Mats 
Aronsson stod i registret för TSS. Kontrolleras om detta är riktigt.  
 
Vid protokollet     Justeras 
 
_________________________   ________________________ 
Erik Berggren     Ulf Thyselius 
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