
PROTOKOLL nr 7/2006 
 
fört vid styrelsemöte i Tullinge Segel Sällskap 

Datum : 2006-11-07 
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)    
 Lars-Göran Hagman (LGH)    
 Mats Ekmo (ME)    
 Robert Lind (RL)    
 Jens Torsteinsrud (JT)    
 Jerry Larsson (JL)    
 Lars Rosvall (endast punkt 2)   
     
Distribueras: Styrelsemedlemmar, hamnkaptenerna, slipvagnsansvarige Arne Kalén (AK), Kristina Endre 

(KE) 

1 Mötets öppnande 
Ulf hälsade alla välkomna till dagens möte.  

2 Valberedningen 
Lars Roswall informerade om valberedningens arbete och gick igenom listan av funktionärer och 
styrelse. Valberedningen kommer att återkoppla till styrelsen innan kommande årsmöte (5/3 2007) 

 

3 Bryggor och slip 

3.1 Slipen 
Vagnen 

Budget för återkommande service av vagnen måste upprättas. 

 
AL 

 Beslut om att lämna in vagnen till företag i hantverksbyn som kan göra en grundlig översyn och 
service på vagnen under denna vinter PA 

Uppsättning av elmätare på jolleområdet 

Pågår. 

BER 

Grusplanen 

Grusning och markbesiktning ej utförd enligt löfte av kommunen. Beslut att kontakta kommunen för 
att få planen grusad senast till våren 

UT 

Skymningsrelä 

Beslutades sätta upp ett skymningsrelä samt ny armatur i ingången. 

BER 
ME? 

Kvarstår. 

Platser 

Fyra stora platser finns lediga på slipen efter sista upptagning. Bra med några reservplatser. 

 

   

Varmvattenberedare 

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

BER 
 

Kvarstår 

 



 
Skjulkö 

Regler för skjulkö diskuterades. Annika omarbetar förslaget. 

AL 

Kanotklubben 

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

 
UT 

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

Vassröjning  
ME Vassröjning diskuterades och offert skall begäras in för köp av vassklippningsmaskin som kan 

kopplas till en liten båt och samtdigt flyttas mellan föreningens anläggningar 

Armatur  
BER Armaturen saknas på slipbryggan. Måste ersättas. 
ME? 

3.2  
Norra bryggan 

En förtöjningsstolpe har sjunkit under vattenytan. Detta skall ombesörjas av bryggchef själv.  PA 

3.3 Södra bryggan 
Renovering  av bryggan bör göras i vinter under förutsättning att stolpar (eller annan lösning) 
hittas 

 PA 

  

3.4 Fittjabryggan 
Undersöka om TSS kan ta över alla bryggplatser.  Diskussion tas med Åke Nord och familjen 
som äger rätten till de övriga platserna 

UT 

3.5 Piparholmen 
Inget att notera  denna gång 
 

  

4 Medlemsfrågor 
Inget att notera  denna gång 

5 Ekonomi 
Information gavs om att nytt elavtal slutits 

Utredning om avslutande av PG-konto och Swedbank görs 

 

AL 

6 Övriga frågor 

6.1 Kommande möten 
6/12  (obs ändrat)   16/1-07    30/1-07    Scoutstugan 19.00   
 Fikaansvarig 6/12 Ulf 

UT 

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 
 
 

 

6.5 Webbhotell 
Föreningen kommer att byta webbhotell till ett förmånligare alternativ  
 

6.6 SMBF ordf. konf 
På årets SMBF ordf. konferens kommer TSS att representeras av både sittande ordförande och vice 
ordförande, den 19 november 

 

 

6.7 Uppvaktning 
Styrelsen har uppvaktat Lars Kärrströms 80 års dag  
 
 
 
 
Vid protokollet     Justeras 
 
_________________________   ________________________ 
Tomas Bovin     Ulf Thyselius 
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