
Protokoll fört vid styrelsemöte i Askrike segelsällskap 

Möte nr: 516 
Tid: 2017-01-25 
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 
Anna-Lena Möller A-LM klubbmästare 
Johan Gasslander JG kommunikationsansvarig 

EJ NÄRVARANDE: 
Peter Björling PB hamnkapten 

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

2. DAGORDNING 
 Förslag till dagordning godkändes. 

3. PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE STYRELSEMÖTE 
 Med anledningen av motionen angående närvaroplikt vid upptagningsdagarna beslöt  
 styrelsen att utreda alternativ upptagningsmetod och disposition av varvsområdet vid  
 upptagningen. 

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

 Ordföranden och sekreteraren utreder alternativa ledningsdragningar för vatten och  
 avlopp från anslutningspunkten vid fastighetsgränsen till klubbhuset. Sekreteraren  
 tar fram kommunens ledningskarta och anlitar vvs-konsult för arbetsritning för lednings- 
 dragningen. 

 Sekreteraren tar fram förslag på nya ordningsregler. 

 Styrelsen beslöt att ta in anbud på kranlyft. 

4. FÖRSÄKRINGSFRÅGOR 
 Håkan Nordlund gick igenom de försäkringar som segelsällskapet har genom  
 medlemskap i Svenska båtunionen och Svenska seglarförbundet och konstaterade att  
 föreningen har ett bra försäkringsskydd. Styrelsen beslöt att se över försäkringsvärdet för 
 inventarier och maskiner och eventuellt öka försäkringsbeloppet för dessa. 
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5. EKONOMI 
 Kassörens förslag till budget för verksamhetsåret 2016/2017 fastställdes. 

 Föreningen bokför enligt kontantmetoden. Bokföringen är inte integrerad med BasK. 

 Innestående medel på likviditetsfonden har flyttats till ett sparkonto på grund av dålig  
 utveckling för likviditetsfonden. Pengarna får stå kvar på sparkontot tills kapitalbehovet  
 för ombyggnaden av klubbhuset är känt. 

6. ÅRSMÖTE 
 Styrelsens förslag till budget för verksamhetsåret 2016/2017 läggs ut på hemsidan. 

 Sekreteraren skickar brev med inbjudan till årsmötet till de medlemmar som saknar  
 e-postadress. 

 Ordförande kontaktar sammankallande i valberedningen. 

7. ÖVRIGA FRÅGOR 
 Sjösättning kommer att ske 29/4 med mobilkran, 30/4, 13/5 och 14/5. 

 Frågan om att senarelägga upptagningen på hösten till 30/9, 1/10, 7/10 och 8/10 tas upp  
 på årsmötet för beslut. 

 JG skickar årsrapport till Svenska seglarförbundet. 

 Styrelsens ska utreda kostnaden för att utöka bevakningen av hamnen med en månad på  
 våren och en månad på hösten. 

8. KOMMANDE STYRELSEMÖTEN 

 Torsdag 23 februari. 

 Alla möten hålls i segelsällskapets klubbhus. 

 Mötestiderna läggs ut på hemsidan. 

9. MÖTET AVSLUTAS 

Vid protokollet Justeras 

Håkan Langseth Kristina Lindstedt
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