
Protokoll fört vid styrelsemöte i Askrike segelsällskap 

Möte nr: 507 
Tid: 2016-03-17 
Plats: ASS: s klubbhus i Askrikehamnen 

NÄRVARANDE: 
Kristina Lindstedt KL ordförande 
Håkan Langseth HL sekreterare 
Björn Hildestrand BH kassör 
Carl-Johan Bergström C-JB varvschef 
John Hebel JH intendent 
Johan Gasslander JG kommunikationsansvarig 

EJ NÄRVARANDE: 
Peter Björling PB hamnkapten 
Anna-Lena Möller A-LM klubbmästare 

1. MÖTET ÖPPNAS 
 Ordföranden förklarade mötet öppnat och noterade att kallelse skett korrekt. 

2. DAGORDNING 
 Förslag till dagordning godkändes. 

3. PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE STYRELSEMÖTE 
 Protokollet från föregående styrelsemöte godkändes och lades till handlingarna. 

 Under perioden 1 maj-31 oktober bevakas hamnen två gånger per natt mellan  
 kl. 19.00-06.00. Styrelsen anser att bevakningen är anpassad efter behovet och föreslår  
 ingen ändring. 

 Styrelsen beslöt att gå igenom sällskapets Optimistjollar och aluminiumbåt under vårens  
 städkväll och därefter besluta om att skänka jollarna till Lidingö jolleseglareatt eller sälja  
 dem. 

 Styrelsen beslöt att avvakta med att byta lås till verkstaden och containern till efter  
 sjösättningen. 

4. NYTT REDOVISNINGSSYSTEM OCH EKONOMI 
 Styrelsen beslöt att från och med räkenskapsåret 2015/2016 övergå till ett nytt  
 redovisningssystem. Det nya systemet, Visma, är molnbaserat och i motsatts till det  
 gamla tillgängligt för fler än en person. Kostnaden för det nya systemet är 99 kr/månad. 

 Styrelsen beslöt att avsluta plusgirokontot hos Nordea från och med 1 juli i år. 

 Styrelsen beslöt att ersättning för den bil som skadades under upptagningen ska utgå med  
 kostnaden för hyrbil. Ärendet är därmed avslutat. 
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5. VATTEN OCH ELUTTAG PÅ PONTONERNA 
 Hamnkapten ska 31 mars ha möte med E3k Elektriska AB för att gå igenom planering  
 och slutligt uppdrag, som sedan ska godkännas av styrelsen. 

 Styrelsen beslöt att ta upp lån på 300 000 kr för installationen. 

6. VATTEN OCH OCH AVLOPP I KLUBBHUSET 
 I anslutningsavgiften för vatten och avlopp till klubbhusets ingår den pump, som behövs  
 för installationen. Lidingö stad kan utföra arbetet 2-3 månader efter ansökan. 

7. OMBYGGNAD AV KLUBBHUS OCH NY KAPTENSSTUGA 
 Endast bygganmälan krävs för att dra fram vatten och avlopp till klubbhuset och bygga  
 om kontorsrummet till två toaletter. 

 Som ersättning för förvaringsutrymmena i kontorsrummet kompletteras köket med tre  
 låsbara högskåp varav ett ersätter befintligt högskåp i hörnet mot samlingsrummet. 

 Intendenten undersöker kostnaden för rivning av befintlig Kaptensstuga. Ordförande  
 undersöker kostnaden för nytt monteringsfärdigt hus på ca 10 m2. 

 Styrelsen beslöt att genomföra ombyggnaden av klubbhuset och uppförandet av ny  
 Kaptensstuga till efter höstupptagningen i början av oktober. 

8. ÖVRIGA FRÅGOR 
 Kassören ska ges fullmakt för kopiering av föreningsnycklar. 

 Kassören undersöker nuvarande tre mobiltelefonabonnemang. 

 För att bättre kunna fördela sommar- och vinterplatser beslöt styrelsen att ändra gällande  
 ordningsregler på följande sätt: 

 Medlem med befintlig sommarplats ska betala sin plats för kommande säsong senast  
 15 februari. Avi utsänds i början av januari. Ansökan om ny sommarplats ska inkomma  
 till styrelsen senast 15 mars. 

 Medlem med befintlig vinterplats ska betala sin plats för kommande säsong senast  
 15 augusti. Avi utsänds månadsskiftet juni-juli. Ansökan om ny vinterplats ska inkomma  
 till styrelsen senast 15 augusti. 

 Hamn AB har nästan monterat färdigt beställda sträckgaller på pontonerna. Det återstår  
 att byta några flytkroppar samt att justera pontonerna så att de inte rör sig i sidled. 

 Lilla boden på kajen ska vara tömd innan sjösättningen. 

 Hamnkapten har beställd fyra omgångar båtmärkningsetiketter till båtplatsavtalet 
 à 800 kr + moms per omgång. 

 Vid hamnkaptensmöte med Lidingö stad 8 mars gjordes båtklubbarna uppmärksamma på  
 viktbegränsningarna för pontonerna som framgår av respektive klubbs arrendeavtal. 
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 Varvschefen inbjuder till slipbas- och kranskötarmiddag under våren. 

 Lidingö stad ska göra ett tillsynsbesök tisdag 12 april kl. 13-15. 

9. KOMMANDE STYRELSEMÖTEN 
 Torsdag 17 mars 18.00 
 Onsdag 6 april 18.00 
 Onsdag 11 maj 

 Alla möten hålls i segelsällskapets klubbhus. 

 Mötestiderna läggs ut på hemsidan. 

10. MÖTET AVSLUTAS 

Vid protokollet Justeras 

Håkan Langseth Kristina Lindstedt
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