
PROTOKOLL nr 6/2005 
 
fört vid styrelsemöte i Tullinge Segel Sällskap 

Datum : 2005-08-31 
Plats: Scoutstugan 

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

kanslist Kristina Endre (KE) 

1 Mötets öppnande 
Ulf hälsade alla välkomna till dagens möte.  

2 Justering av föregående mötes protokoll 
Protokoll 5-05 gicks igenom och justerades.  

3 Bryggor och slip 

3.1 Slipen 
Vi behöver se över i vilken omfattning vår försäkring täcker skador orsakade av elsystemet. Ulf 
kollar detta med hjälp av Carl-Hugo Dahlbom. 

Ulf har kollat upp detta och bryggorna går inte att försäkra. 

UT 

Plåtbåten. Rekommenderat brev har tyvärr kommit tillbaka. Ulf fortsätter processen. Ulf 
informerade också om att detta börjat ta så mycket tid att det är rimligt att sätta upp 
arbetstimmar för handläggningen av ärendet. 

Vi har nu begärt handräckning hos kronofogden. Allt material inskickat. 

UT 

Elmätare för jolleområdet saknas. Benny ger Carl Hugo Dahlbom i uppdrag att montera en. 

Kvarstår. 

BER 

Vagnen behöver service i form av 

• Byta däck på vagnen 

• Svetsa avgasrör 

• Allmän översyn 

BER /PA 

Grindbyte är på gång under hösten BER / PA 

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

LGH / 
BER 

Städdag bokad till 17/9. Kansliet kallar 20 personer. BEN 

Upptagningsschema klart. Första upptagning är 24-25 september.  

87 båtar skall tas upp. En plats bokad och för närvarande tre lediga.  



3.2 Norra bryggan 
Boj på drift. Mikael Bodner åtgärdar. 
Dykare har nu åtgärdat. 

MB 

3.3 Södra bryggan 
Till kommande år höjs bryggavgiften och inkluderar larm KE 

3.4 Fittjabryggan 
Låset är fixat. Behov av uppröjning av sly och buskar.  

3.5 Piparholmen 
Är bryggorna försäkrade? Ulf kollar 
Går ej att försäkra. 

UT 

4 Medlemsfrågor 
Inget att rapportera.  

  

5 Ekonomi 
Annika informerade om att hon fortfarande saknar tillgång till bokföringsprogrammet. Kvarstår INFO 

Ekonomiprogram måste fixas omgående AL/BE
N 

Hur många medlemmar skall rapporteras till SBU för Svenska Sjö olycksfallsförsäkring. Ej 
båtägare? Annika kollar 

AL 

6 Övriga frågor 

6.1 Kommande möten 
4 oktober kl 1900 Scoutstugan. Erik fikaansvarig. 
 
Övriga möten bokade är 15/11 och 11/1-06 

EB 

6.2 Matrikel  
Inget att notera denna gång.  

6.3 Hemsidan 
Robert uppmanar styrelsen att lämna mailadress så skapar han en mailgrupp (styrelsen) RL 
Upptagningslistan läggs ut på hemsidan (forum) RL 

6.4 Klubbmästeriet 
Inget att notera denna gång.  

6.5 Film 
Stickans Smedmans film har visat sig ej vara så lätt att konvertera till video. Lars-Göran 
undersöker dock  möjligheterna ytterligare en gång.   
Det kostar ca 2-5 kr/m och Lars-Göran återkommer med konkret kostnadsförslag. 

LGH 

6.6 Bankfack  
Ulf hyr ett backfack för att lagra föreningens avtal UT 
 
 
 
 



 
Vid protokollet     Justeras 
 
 
 
 
 
_________________________   ________________________ 
Tomas Bovin     Ulf Thyselius 
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