
Information från styrelsen i Askrike segelsällskap 

STYRELSEMÖTE 524, 2017-10-26 
Åtta nya LED-armaturer har monterats på varvsplan. Ytterligare ett anbud för byte av 6 st  
uttagsboxar har tagits in. De två anbuden är likvärdiga. Styrelsen beslöt att byta uttagsboxarna. 

Varvschefen ska undersöka möjligheten till LOA-bidrag för inköp av bottentvättaggregat. Styrel-
sen har också diskuterat att alternativt samutnyttja bottentvättaggregat med annan båtklubb.  
Ordförande ska kontakta Breviks båtklubb för att diskutera möjligheten att hyra deras botten- 
tvättaggregat. 

Med anledning av stölder i segelsällskapets hamn har styrelsen beslutat att utreda och ta in offert 
för kamerabevakning av hamnen. Förslaget kommer att läggas ut på hemsidan så att medlem-
marna kan lämna sina synpunkter. Eventuellt förslag på kameraövervakning kommer att tas upp 
på års-mötet. Styrelsen har också beslutat att sätta upp en ljusstark belysningsarmatur på klubb- 
huset riktad mot grinden. 

Ordförande har kontrollerat med SBU vad som gäller för kommersiell verksamhet i klubb-  
hamnar. Kommersiell verksamhet är inte tillåten. Det är inte heller tillåtet att upplåta båtplats till 
båt som används i kommersiell verksamhet. Styrelsen kommer att följa upp detta. 

Hamnkapten ska köpa in 1 st nödstege till pontonerna för prov. 

Styrelsen har fastställt nya ordningsföreskrifter, som läggs ut på hemsidan. 

Styrelsen har tagit fram ett förfrågningsunderlag för framdragning av vatten och avlopp till 
klubbhuset med tillhörande kostnadskalkyl. Utöver kostnaden för ledningarna och pump-  
stationen tillkommer kostnad för schaktning och återställande av mark, elanslutning av värme-
kablar och ombyggnaden av själva klubbhuset. Styrelsen konstaterade att den totala kostnaden 
avsevärt kommer att överstiga kostnadsramen som beslutades på årsmötet. Styrelsen beslöt  
därför att tills vidare avvakta med avloppsfrågan. Lidingö stad kommer under hösten att se över 
kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp. En preliminär förteckning över berörda 
fastigheter har upprättats där fastigheten med Askrike segelsällskaps varvsområde ingår. Slutligt 
beslut om vilka fastigheter som ska ingå i ett utökat verksamhetsområde fattas i början av 2018. 
Om fastigheten med segelsällskapets varvsområde då ingår innebär det att kommunen kan kom-
ma att flytta anslutningspunkten från fastighetsgränsen till arrendegränsen, vilket avsevärt skulle 
minska segelsällskapets kostnad för att dra fram vatten och avlopp. Ett genomförande av denna 
ändring kan emellertid ligga ytterligare ett och ett halvt till två år fram i tiden. 

Styrelsen beslöt att gräva ner elkabeln från klubbhuset till mastkran. 

Lidingö båtförbund har övertagit administrationen av kommunens båtkö och båtköavgiften 
kommer fortsättningsvis att gå till båtförbundet. För närvarande diskuterar man inom Lidingö 
båtförbund hur den ökade intäkten ska användas. Exempelvis kan man sänka båtklubbarnas med-
lemsavgift till förbundet. Styrelsen i Askrike segelsällskap föreslår istället att en del av in-
komstökningen används som ett riktat stöd till Lidingö jolle-seglare för att anordna seglings-  
aktiviteter för invandrarbarn. Styrelsen tror att detta kan vara ett sätt att underlätta integrationen i 
det svenska samhället. Askrike segelsällskap kommer att framföra förslaget på Lidingö båt-  
förbunds årsmöte 16 november. 
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Styrelsen beslöt att medlem fortsättningsvis endast kan tilldelas två sommar- respektive  
vinterplatser. Detta har införts i de nya ordningsreglerna. 

Styrelsen beslöt att inte ordna någon städdag i höst. 

Hamnab ska senast 31 mars 2018 ha bytt felaktiga och defekta flygkroppar på bommarna. 

Styrelsen beslöt att reparera staketet runt varvsområdet. 

KOMMANDE STYRELSEMÖTEN 
Torsdag 26 oktober 18:00 
Tisdag 19 december 18:00, observera ändrar tid 
Torsdag 11 januari 18:00
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