
PROTOKOLL nr 7/2005 
 
fört vid styrelsemöte i Tullinge Segel Sällskap 

Datum : 2005-10-04 
Plats: Scoutstugan 

Närvarande: Ulf Thyselius (UT) Ej närvarande: Jerry Larsson (JL) 
 Tomas Bovin (TB)  Jens Torsteinsrud (JT) 
 Peter Andersson (PA)    
 Benny Eriksson (BER)    
 Bo Endre (BEN)    
 Annika Larsson (AL)    
 Lars-Göran Hagman (LGH)    
 Mats Ekmo (ME)    
 Robert Lind (RL)    
 Erik Berggren (EB)    
      
     
     
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 6-05 gicks igenom och justerades.  

3 Bryggor och slip 

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

Pågår.  

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. Klart 

• Svetsa avgasrör. Klart 

• Allmän översyn. Klart 

BER /PA 

Grindbyte är på gång under hösten 

Klart 

BER / PA 

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. BER 

Det börjar bli läge för ett nytt låssystem, ett spärrat sådant så att det ej kan kopieras nycklar hur 
som helst.. Benny kollar vad det är för investering det rör sig om. 

BER 

Mats informerade om att miljöskåpet nu är tömt och rengjort.  

3.2 Norra bryggan 
Inget att notera denna gång.  



3.3 Södra bryggan 
Inget att notera denna gång.  

3.4 Fittjabryggan 
Behov av uppröjning av sly och buskar. 
Kvarstår 

 

3.5 Piparholmen 
Inget att notera denna gång.  

4 Medlemsfrågor 
Inget att rapportera.  

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

Beslutades att köpa ett bokföringsprogram, kostnad ca 1000 kr. 

AL 

Annika informerade om att fakturorna nu betalas via Internet.  

Obetalda avgifter:  

Ulf Neumann, Tomas kollar upp. 

Kjell Sundström, påminnelse 

Ulf Strömberg, påminnelse 

 

TB 

KEN 

KEN 

6 Övriga frågor 

6.1 Kommande möten 
10 November kl 1900 Scoutstugan. Annika fikaansvarig. 
 
Övriga möten bokade är 11/1-06 

AL 

6.2 Matrikel  
Bo informerade om att nytt material skulle behövas till matrikeln 06. Vi har nu skrivit om klubbens 
historia och en båtolycka. Alla uppmanades att komma med idéer. 

ALLA 

6.3 Hemsidan 
Robert uppmanar styrelsen att lämna mailadress så skapar han en mailgrupp (styrelsen) 
Klart. 

RL 

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

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.   
Pris 1000 kr, då får vi DVD + VHS. Beslutades att genomföra detta. 

LGH 

 
Vid protokollet     Justeras 
 
_________________________   ________________________ 
Erik Berggren     Ulf Thyselius 
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