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PROTOKOLL nr 2011-3
fört vid styrelsemöte i Tullinge Segel Sällskap
Datum : 2011-03-24
Plats: Möteslokal Akvarellen

Närvarande
Anette Pettersson
Annika Larsson
Björn Lengquist
Jerry Larsson
Peter Andersson
Sven Corlin
Sören Marhold

(AP)
(AL)
(BL)
(JL)
(PA)
(SC)
(SM)

Ej närvarande
Mats Ekmo
Olle Ekstrand
Tomas Bovin
Ulf Thyselius

(ME)
(OE)
(TB)
(UT)
(UT)

Eftersom Protokollen läggs upp på TSS Web-plats och sätts in i pärmen i klubbstugan sker separat
distribution endast då särskilda skäl finns.
De protokoll som skrivs från styrelsens möten är alltid beslutsprotokoll dvs endast beslutade åtgärder
eller andra slutsatser av beslutskaraktär redovisas i protokollen. Detta innebär att vi aldrig speciellt
behöver påpeka i protokollen när ett beslut fattats. Vissa beslut kan åtföljas av en del
beskrivande/förklarande text.
HK är förkortning för Hamnkaptenerna för aktuell brygga.

1

Mötets öppnande

Anette hälsade alla välkomana till dagens möte.

2

Justering av föregående mötes protokoll

Protokoll 2011-02 gicks igenom och godkändes efter komplettering av aktivitetslistan med
elsäkerhetsfrågor.

3
Bryggor o slip
2 båtar som hindrar sjösättning önskar bli flyttade för att kunna sjösätta senare.
Eftersom gällande regler normalt inte medger flytt och det ej finns tillräckligt med ledig
plats utanför slipvagnens manövreringsområde beslöts att båtägarna måste sjösätta som
Varvsch. planerat
AP kontaktar och informerar båtägarna
Den som måste ha X-tra sjösättning efter ordinarie måste själv komma överens om detta
med en slipvagnsförare som har tid och möjlighet.
PA kontaktar Lasse Söderlund för att kolla om han kan reparera skadorna på Norra
bryggans grind. Han kan ta det som arbetsdag och/ eller avgiftsred.
4

AP

PA

Bryggfördelning, Hamnkaptenernas redovisning + diskussion

HK för våra 4 sommarbryggor presenterade sina fördelningar. Norra, Södra och Fittja är
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Kansliet
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fullbelagda. Vid Pipis fanns 4 platser kvar men dessa väntas bli belagda utifrån
erfarenheter från tidigare år. Kansliet meddelar de som ej fått plats och HK de som fått
plats eller enl. ÖK mellan dessa.
Efter viss diskussion fastställdes en slutlig fördelning för varje brygga. HK vid varje
brygga skickar denna fördelning till Kansliet f.v.b. till AP för godkännande och
publicering på vår Web.

AP

I första hand aktiva medlemmar kan få plats ( före säsongsmedl.) vid våra fullbelagda bryggor
Norra, Södra och Fittja. (Detta enl. ordningsreglerna § 32 sekr anm).
5 Pärmarna som stöd för HK:s arbete.
SM presenterade dessa pärmar som han ansvarat för i styrelsen .
Syftet är : ( sekr. sammanfattning utifrån detta och tidigare möten)
1. stöd för HK:s arbete och prioritering mellan olika behov.
2. att dokumentera vidtagna åtgärder och andra viktiga händelser som referens för dagens
och framtida HK:s arbete samt övriga TSS.
3. Att dokumentera varje bryggas behov av underhåll allteftersom det uppstår
4. Input för TSS långsiktiga underhållsplan och budget
5. Stöd för planering och genomförande av underhållsåtgärder utifrån 3+4.
Varje brygga fick ett ex av pärmen. Vid behov tar styrelsen eller hamnkaptenerna kontakt
betr. innehåll och användning av pärmarna.
6

Arbetsinnehåll ( roll) som stöd för HK.

HK gick igenom varje bryggas speciella behov med styrelsen.
.AP gör utifrån detta ett förslag till Arbetsinnehåll för resp bryggas HK

AP

7 Övrigt
Pga tidsbrist gör vi inga nya fotograferingar för matrikelbaksidan.
Vi trycker 250 Matriklar med samma tryckeri som förra året (Hantverksbyn).
Kansliet
Nästa Infobrev skall innehålla information om villkor betr. förtöjning säkerhet mm som gäller
för bryggorna.
Kommande styrelsemöten (kl 19:00 om inget annat anges)
11-04-12
11-05-11
11-06-08

plats: Elgentorpsv. 15 Hö. Peter fika
plats slipstugan
Bryggmöte slipstugan

Vid Protokollet

Justeras

_________________________________
Björn Lengquist

___________________________________
Anette Pettersson
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