
Protokoll fört vid styrelsemöte i Askrike segelsällskap 

Möte nr: 508 
Tid: 2016-04-06 
Plats: ASS: s klubbhus i Askrikehamnen 

NÄRVARANDE: 
Kristina Lindstedt KL ordförande 
Håkan Langseth HL sekreterare 
Björn Hildestrand BH kassör 
Peter Björling PB hamnkapten 
Carl-Johan Bergström C-JB varvschef 
Anna-Lena Möller A-LM klubbmästare 
Johan Gasslander JG kommunikationsansvarig 

EJ NÄRVARANDE: 
John Hebel JH intendent 

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

2. DAGORDNING 
 Förslag till dagordning godkändes. 

3. PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE STYRELSEMÖTE 
 Hamnkapten ska av E3k Elektriska AB begära offert, som option, på framdragning av  
 vattenledning i samband med monteringen av el-uttagen på pontonerna. 

 Anbudet från E3k Elektriska AB är exklusive moms. Styrelsen beslöt att ta upp lån på  
 400 000 kr för att även täcka kostnaden för moms. 

 Styrelsen beslöt att ta in anbud på ombyggnaden av klubbhuset så snart som möjligt för  
 att kunna genomföra ombyggnaden efter höstupptagningen i början av oktober. 

 Kassören och hamnkaptenen ska ges fullmakt för kopiering av föreningsnycklar.  
 Styrelsen beslöt ändra ansvarsfördelningen inom styrelsen så att hamnkapten ansvarar för  
 nycklar. 

 Styrelsen beslöt att säga upp två av nuvarande tre mobiltelefonabonnemang. 

 Ordningsreglerna ändras i överensstämmelse med beslutet på föregående styrelsemöte  
 om ändrade tider för betalning och ansökan om sommar- och vinterplats. Tidigare  
 beslut ändras också så att ansökan om ny sommarplats ska inkomma till styrelsen senast  
 15 februari. 

 Visst arbete på pontonerna kvarstår. Hamn AB ska byta några flytkroppar samt justera  
 pontonerna så att de inte rör sig i sidled. 

!  ( 2) 1



4. ÖVRIGA FRÅGOR 
 Städkväll genomförs torsdag 26 maj 18.00. Efter städningen serveras kaffe i klubbhuset. 

 Hamnkapten redovisade förslag till båtplatsavtal. Gällande ordningsregler ska bifogas  
 avtalet vid underskrift. 

 Styrelsen eftersträvar på sikt att enhetliga bojar av god kvalité används inom hamn- 
 området. Hamnkapten inköper två mindre Örnbojar, som ska erbjudas medlem i behov av  
 ny boj. Boj bekostas av båtägaren. 

 Klubbmästaren inköper två ögonskölj, som placeras i klubbhuset och i verkstaden. 

 En larmlista med telefonnummer ska sättas upp i klubbhuset, med uppgift om vem som  
 ska larmas vid en incident samt ansvarig styrelsemedlem. 

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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