
PROTOKOLL nr 6/2006 
 
fört vid styrelsemöte i Tullinge Segel Sällskap 

Datum : 2006-10-03 
Plats: Scoutstugan 

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

 

1 Mötets öppnande 
Tomas hälsade alla välkomna till dagens möte.  

2 Justering av föregående mötes protokoll 
Protokoll 5-06 gicks igenom, inga justeringar.  

3 Bryggor och slip 

3.1 Slipen 
 
Vagnen.  

Förslag på ha en stående pkt på dagordningen ang slamkryparen. 

Budget/ fond för slamkryparen 

Renovering av ena hydraulmotorn genomförd. Klart  

Varvscheferna arbetar att ta fram förslag på att säkerställa slamkryparens driftsäkerhet 

BER  

Uppsättning av elmätare på jolleområdet. 

Pågår. 

BER 

.Höjning av framkant på  har genomförts BER 
LGH Plåtläggning av taket på har genomförts av arbetsvilliga pensionärer 

Beslutades sätta upp ett skymningsrelä samt ny armatur i ingången. 

Kvarstår. 

BER 

Nytt låssystem. 

Beslutades göra ett utskick till passiva medlemmar alla har inte återlämnat nycklar 

PA 

Alla som sökt plats på slipen för plats. Ett fåtal platser kvar.   

Varmvattenberedare. 

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

Kvarstår 

Kanotklubben utför arbeten böla med att etablering av större container etc. 

BER 
 

TSS´ Ordförande bör inbjuda representanter från kanotklubben till ett styrelsemöte. Vi måste 
klarlägga vad kanotklubben får göra på TSS´s markområde. 



 
 
Skjulkö. 

Regler för skjulkö diskuterades. Annika skriver ett förslag. Kvarstår 

AL 

Båttrailer. 
 
Beslutades att förbud mot båttrailers på slipen, skall skrivas in i ordningsföreskrifterna. 
Hantering av externa trailerbåtar diskuterades, tas upp på nästa möte, när varvschef repr  är 
närvarande . 

 

  

3.2  
Norra bryggan 

Inget att notera  denna gång  

3.3 Södra bryggan 
Renovering . Uffe kollar stolpar  UT 
  

3.4 Fittjabryggan 
Undersöka om TSS kan ta över alla bryggplatser.  
Flera av bojarna måste spännas upp. 

UT 

3.5 Piparholmen 
Inget att notera  denna gång 
 

  

4 Medlemsfrågor 
Inget att notera  denna gång 

5 Ekonomi 
Inget att notera denna gång.  

6 Övriga frågor 

6.1 Kommande möten 
7/11    5/12    16/1-07    30/1-07    Scoutstugan 19.00   
 Fikaansvarig 7/11Bo Endre 

 

6.2 Matrikel  
Inget att notera denna gång  

6.3 Klubbmästeriet 
Inget att notera denna gång.  

6.4 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. 

Kvarstår 
 
 
Vid protokollet     Justeras 
 
_________________________    
Lars-Göran Hagman    Tomas Bovin 
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