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PROTOKOLL nr 4 /2011 
fört vid styrelsemöte i Tullinge Segel Sällskap 

Datum : 2011-04-12 

Plats: Akvarellen 

Närvarande: 

Peter Andersson (PA) 

Mats Ekmo (ME) 

Olle Ekstrand (OE) 

Björn Lengquist (BL) 

Anette Pettersson (AP) 

Ulf Thyselius 

Sven Corlin 

(UT) 

(SC) 

  
 

Ej närvarande: 
Tomas Bovin (TB) 

Anika Larsson (AL) 

Jerry Larsson (JL) 

Sören Marhold (SM) 

  

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 välkomna till dagens möte.  

2 Justering av föregående mötes protokoll 

Protokoll  nr 2011-03   gicks igenom och godkändes efter klarlägganden.  

3 Bryggor och slip 

  

 

3.1 Slipen 

Slipbryggan har fått en törn av vinterisen. Behövs ytterligare Åtgärd? JL, PA 

Marken görs i ordning nedanför stora mastskjulet JL, PA 
 

JL, PA 

Skjulstolparna behöver renoveras. Ett prov görs på en stolpe för erfarenhet JL, PA 

Fönstret på slipstugan behöver åtgärdas. SC åtog sig att ordna på bästa sätt. SC 

SC beställer toatömning SC 

  

3.1.1 Slipvagnen 

2 Nya Hydraulslangar monteras  
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3.2 Norra bryggan 

Grinden reparerad av  Lasse Söderlund  

Bryggan har riktats av frivilliga medlemmar  

  

3.3 Södra bryggan 

  

3.4 Fittjabryggan 

PA sätter dit ett skyddsbleck för låskolven som försvårar inbrott. PA 

Vi avvaktar åtgärder betr den Tjuvliggande segelbåtsskorven. UT kollar vidare.betr vad vi kan 

göra 

UT 

3.5 Piparholmen 

Rep/Renovering av bojar: 12 st är klara resten planeras under maj UT 

 Benny Eriksson får ta hand om de träd som blåst ner på vårt arrende.  

4 Medlemsfrågor 

  

5 Ekonomi 

Vi beslöt köpa in 100 l Tjärolja för ca 10.000 kr  SC 

  

6 Övriga frågor 

Förbindelsen betr sjösättn/uppdragning gäller ej passiva medlemar.  

6.1 Matrikel  

Under färdigställande inför tryckning.   Följande korrigeringar behövs: Inl. 0:an har fallit bort på 

vissa tel nr.(formatfel??),  Kontakt för nya medlemmar = Kansliet.(sid2), Festkommittén   vakant. 

Kansliet 

AP har förtydligat el-instruktionen samt har stämt av med Stefan S.  Den nya versionen tas in i 

Matrikeln 

Kansliet 

6.2 Hemsidan 

Styrelsens sida nu klar. AP distribuerar inloggningsuppgifter till styrelsen AP 

  

6.3 Klubbmästeriet 

  

6.4 Stadgar & ordningsföreskrifter. 

  

6.5 Årsmötet 

 
  

Kommande styrelsemöten  (kl 19:00 om inget annat anges) 
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11-05-11    plats slipstugan   Björn fika 
11-06-08    Bryggmöte  Norra,Södra slipbryggan, slipen.. 
  
    

 
 
 
Vid Protokollet Justeras 

 
 
 
_________________________________ 

 
 
___________________________________ 

                   Björn Lengquist                 Anette Pettersson 

 


