
 

 

 

  TULLINGE SEGELSÄLLSKAP    kansliet@tullingess.se           c/o Caroline Prochéus, Hagavägen 17, 144 62 Rönninge

BÅTBLANKETT 2016 - Säsongsplats 
Som säsongsmedlem i Tullinge Segelsällskap kan du i mån av plats bli erbjuden brygg eller vinterförvaringsplats för säsongen. För 

att kunna planera detta behöver vi känna till dina uppgifter och önskemål under 2016. Fyll i blanketten och returnera till kansliet 

(adress längst ned). Använd denna blankett även för att rapportera båtbyte. (Platser går i första hand till fasta medlemmar och i andra hand till säsongsmedlemmar 

från medlemskön.) 
 

MEDLEMSUPPGIFTER   

Ev. medlemsnummer:     

Förnamn och efternamn:     

Gatuadress:       

Postnummer och ort:          

Telefon (mobil/hem/arb):          

Mail-adress:         

Medlemsstatus:   ☐  Aktiv                    ☐  Passiv            ☐  Säsongsmedlem 

☐ Jag accepterar att få/ge information via e-mail och att mina svar utgör formellt bindande godkännande. 

BÅTUPPGIFTER   

Båttyp: ☐  Motorbåt             ☐  Segelbåt         ☐  Roddbåt 

Fabrikat:          

Båtnamn:         

Längd:          

Bredd:          

Djup:          

Vikt:             

FÖRSÄKRINGSUPPGIFTER     

Försäkringsbolag:         Försäkringsnummer:        
 

☐  Jag följer TSS ordnings- och elsäkerhetsföreskrifter, förtöjningsregler samt har läst stadgarna se matrikeln alt. www.tullingess.se        
 

 

ÖNSKEMÅL BRYGGA 2016                            ÖNSKEMÅL UPPDRAGNINGSDATUM 2016  

☐   Södra                             ☐  24/9  ☐  8/10  

☐   Norra    ☐  25/9  ☐  9/10 

☐   Fittja    ☐  1/10  ☐  15/10 

☐   Piparholmen     ☐  2/10  ☐  16/10 

    ☐ Drar upp med egen trailer 
 
ÖNSKAR VINTERUPPLÄGGNINGSPLATS 2016                                    ÖNSKAR SKJULPLATS 2016 

☐  Ja    ☐  Ja  

☐  Nej    ☐  Nej 
________________________________________________________________________________________________________ 
OBS – fyll i båda sidor! 
Med min underskrift bekräftar jag att ovan uppgifter stämmer, att angiven försäkring är giltig under den tid min båt befinner sig 
inom klubbens land och sjöområden samt att jag följer TSS föreskrifter. Debiterad och betald plats återbetalas ej.  
 

Underskrift:_____________________________________                  Datum: ____________________________________ 

         



 

 

 

  TULLINGE SEGELSÄLLSKAP    kansliet@tullingess.se           c/o Caroline Prochéus, Hagavägen 17, 144 62 Rönninge

 

KOMPETENSINVENTERING 2016 

 
Tullinge Segelsällskap är en ideell förening där vi alla hjälps åt för att få allt, både praktiskt och 
administrativt, att fungera så smidigt – och till så låga kostnader som möjligt. Styrelsen genomför därför 
denna ”kompetensinventering” för att få en uppfattning om inom vilka områden dina intressen och 
kunskaper finns.  

Vänliga hälsningar 

Styrelsen  

 

Inom följande område/n bidrar jag gärna inom klubben - markera minst ett: 

☐  Administrativa förtroendeuppdrag (styrelse, kansli etc) 

☐  Administrativa punktinsatser 

☐  Praktiska förtroendeuppdrag (hamnkapten, vagnsförare etc.) 

☐  Praktiska punktinsatser vid bryggor och varvsområde 

☐  Övrigt:       

 

 

Inom följande områden har jag formell kompetens/intresse: 

☐  Byggnation, snickeri  ☐  Markarbeten, murar och anläggning 

☐  Båtbesiktning  ☐  Motormekaniker  

☐  Ekonomi, bokföring, revision  ☐  Måleri 

☐  Elektronik, installation, reparation ☐  Plåtslagare, takläggare   

☐  Elinstallation, starkström, svagström  ☐  Projektledare 

☐  Festarrangör   ☐  Styrelsearbete 

☐  IT och kommunikation   ☐  Valberedning   

☐  Juridik                                ☐  VVS 

☐  Övrigt:        

 

 


