
Protokoll fört vid styrelsemöte i Askrike segelsällskap 

Möte nr: 514 
Tid: 2016-11-21 
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 
John Hebel JH intendent 
Anna-Lena Möller A-LM klubbmästare 
Johan Gasslander JG kommunikationsansvarig 

EJ NÄRVARANDE: 
- 

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

2. DAGORDNING 
 Förslag till dagordning godkändes. 

3. PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE STYRELSEMÖTE 
 Ordförande skriver förslag till svar på motionen angående närvaroplikt vid upptagnings- 
 dagarna. Med anledningen av motionen beslöt styrelsen att utreda alternativ upptag- 
 ningsmetod och disposition av varvsområdet vid upptagningen. 

 Hamnkapten redovisade förslag på räddningsstege som kan fästas på bommarna. 

 Styrelsen beslöt att ordna en föreningsanpassad kurs i BasK för segelsällskapets  
 styrelsemedlemmar under januari 2017. 

 Belysningen på två elstolpar i bortre ändan av varvsplan fungerar inte. 

 Pelarkranen har felanmälts. Varvschefen inköper smörjolja till linföraren. 

4. RAPPORT FRÅN LIDINGÖ BÅTFÖRBUNDS ÅRSMÖTE 
 Ordförande rapporterade från LBF:s årsmöte den gångna veckan. Båtförbundet kommer  
 att ta över Lidingö kommuns båtkö och får då även disponera köavgiften som idag är  
 280.000 kronor per år. På årsmötet diskuterades olika alternativ som den nya intäkten  
 skulle kunna användas till, exempelvis ytterligare bidrag till Lidingö jolleseglare,  
 aktiviteter för att intressera nya målgrupper för båtsport eller sänka klubbarnas avgift till  
 Lidingö båtförbund. 
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5. EKONOMI 
 Sällskapets ekonomi är fortsatt god och ligger något över budget. Endast två sommar- 
 aviseringar och en vinteravisering kvarstår som fordran. Kranlyft och vinterliggare  
 återstår att fakturera. 

 Kranlyftavgiften måste antagligen höjas för att täcka den verkliga kostnaden. Frågan tas  
 på årsmötet. 

6. OMBYGGNAD AV KLUBBHUS, VATTEN- OCH AVLOPPSANSLUTNING 
 Diskussion har påbörjats med Lidingö tomt AB om kostnaden för att dra fram vatten- och  
 avlopp från anslutningspunkten vid fastighetsgränsen fram till Segelsällskapets arrende- 
 gräns. I avvaktan på hur diskussionen utfaller har ombyggnaden av klubbhuset bordlagts. 

7. MILJÖPLAN 
 Varvschefen redovisade utkast till miljöplan, som ska bearbetas ytterligare och redovisas  
 på årsmötet. 

8. FÖRSÄKRINGSFRÅGOR 
 Föreningsmedlemmen Håkan Nordlund ska inbjudas till nästa styrelsemöte 14 december 
 för att diskutera behovet av kompletterande ansvarsförsäkring för sällskapet och  
 styrelsen. 

9. ORDNINGSREGLER 
 Sekreteraren tar fram förslag på nya ordningsregler efter inkomna synpunkter från övriga  
 styrelsemedlemmar. Förslaget presenteras på kommande årsmöte. 

10. ÖVRIGA FRÅGOR 
 Styrelsen beslöt att adjungera en vice intendent till styrelsen fram till årsmötet. 

11. KOMMANDE STYRELSEMÖTEN 
 Torsdag 29 september 18.00 
 Torsdag 20 oktober 18.00 
 Måndag 21 november 18.00 
 Onsdag 14 december 18.00 

 Alla möten hålls i segelsällskapets klubbhus. 

 Mötestiderna läggs ut på hemsidan. 

12. MÖTET AVSLUTAS 

Vid protokollet Justeras 

Håkan Langseth Kristina Lindstedt
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