
PROTOKOLL nr 4/2006 
 
fört vid styrelsemöte i Tullinge Segel Sällskap 

Datum : 2006-05-29 
Plats: Scoutstugan 

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

1 Mötets öppnande 
Tomas hälsade alla välkomna till dagens möte.  

2 Justering av föregående mötes protokoll 
Protokoll 3-06 gicks igenom, Kristina Endre närvarande, rättas  

3 Bryggor och slip 

3.1 Slipen 
Vagnen.  

Renovering av ena hydraulmotorn genomförd. Behövs på den andra motorn också. 

BER  

Uppsättning av elmätare på jolleområdet. 

Pågår. 

BER 

Plåtläggning planeras.. BER beställer plåt. LGH ansvarig att kalla ner arbetsvilliga pensionärer. 

Pågår, på platserna 7-13 skall nu skjulets framkant höjas samt plåttak monteras 

LGH / 
BER 

Beslutades sätta upp ett skymningsrelä samt ny armatur i ingången. 

Kvarstår. 

BER 

Nytt låssystem. 

Cylindrar byts 1/6. Nyckelbyten sker 1/6 och 8/6  

PA 

Besiktning 

Besiktning av skjul enl särskilt protokoll. 7 båtar ligger av olika anledningar kvar efter sista 
sjösättning. 

 

Varmvattenberedare. 

Föreslogs att skaffa en varmvattenberedare till Slipen. Varvscheferna kollar förutsättningar och 
kostnader för detta inkl arbete med installation etc. 

BER 
 

Skjulkö. 

Viss förvirring råder vad gäller de regler som gäller för skjulplats kö. Erik bereder nästa möte 
med förslag på regler. 

EBE 

3.2 Norra bryggan 
Besiktning av brygga i särskilt protokoll skickat till hamnkaptenen.  

3.3 Södra bryggan 
Besiktning av brygga i särskilt protokoll skickat till hamnkaptenen.  



3.4 Fittjabryggan 
Inget att notera denna gång.  

3.5 Piparholmen 
Vägen dålig efter arbete med förstärkningslager mellan grinden och landsvägen. Tomas kontaktar 
markägaren för att höra om det kan åtgärdas. 

TBO 

4 Medlemsfrågor 
Familjemedlemsskap. 

Otydlighet råder i vad som gäller för familjemedlemmar som flyttar hemifrån. Annika bereder nästa 
möte med ett förslag på hur vi städar upp i dagens kö samt vilka regler och rutiner vi har framöver. 

ALA 

5 Ekonomi 
Arrende för kanotklubben beslutades till 700 kr exkl elförbrukning. 

För inköp föreslogs en gräns för vad som behöver beslutas på årsmöte till 1000 kr. 

Beslutades att de tre platser som ej har larm på södra bryggan naturligtvis ej heller skall debiteras 
för detta. 

Beslutades bidra till Sörmlands skärgårds intresseförening för skötsel av sopmajor a´1000 kr. 

Div felfaktureringar åtgärdas. 

Renovering av vagnens ena hydraulmotor uppgick till 7000 kr. (Budgeterat underhåll) 

Arbetstimmar som ej är budgeterade noterades. 10 timmar målning av grind  samt Jerrys 
vagnförartimmar. Kompletteras i kommande protokoll med kostnaderna för detta. 

 

 

 

 

 

 

 

ALA 

6 Övriga frågor 

6.1 Kommande möten 
29/8 Scoutstugan kl. 19. Annika fikaansv. ALA 

6.2 Matrikel  
Inget att notera denna gång  

6.3 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 

6.4 Klubbmästeriet 
Inget att notera denna gång.  

6.5 Besiktningsmän 
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.  
Det stämmer, Mats Aronsson skall stå kvar som besiktningsman. 

ME 
 

6.6 Stora båtar 
Olika förslag bollades upp för att komma till rätta med faktumet att allt större båtar vill få plats på 
Slipen.  

- Säga upp avtalet med kanotklubben. 
- Riva skjul 1-6. 
- Kolla om det ej går att lösa med vissa platser på planen ämnade för dessa båtar. 

 



 
 
Vid protokollet     Justeras 
 
_________________________   ________________________ 
Erik Berggren     Tomas Bovin 
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