
Protokoll fört vid styrelsemöte i Askrike segelsällskap 

Möte nr: 523 
Tid: 2017-09-25 
Plats: ASS:s klubbhus i Askrikehamnen 

NÄRVARANDE: 
Kristina Lindstedt KL ordförande 
Håkan Langseth HL sekreterare 
Peter Björling PB hamnkapten 
Carl-Johan Bergström C-JB varvschef 
John Hebel JH intendent 
Johan Gasslander JG kommunikationsansvarig 
Bo Hasselrot BHa särskild ledamot 

EJ NÄRVARANDE: 
Björn Hildestrand BHi kassör 
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 
 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. Tillägg möte 520:  
 Hamnkapten har begärt in offert för byte av strömbrytare och belysningsarmaturer.  
 Tillägg möte 522: Styrelsen beslöt att montera 8 st nya LED-armaturer på varvsplan  
 och att ta in ytterligare anbud för byte av 6 st uttagsboxar. Tillägg möte 523: Belysnings- 
 armaturerna installeras under vecka 39. 

 Sekreteraren tar fram förslag på nya ordningsregler. Tillägg möte 522: Styrelsen gick  
 igenom nuvarande ordningsregler och diskuterade förslag på ändringar. Sekreteraren  
 skickar ut reviderade ordningsregler till styrelsen för synpunkter. Även stadgarna måste  
 revideras efter beslut på ordinarie och extra årsmöte. Tillägg möte 523: Sekreteraren  
 justerar förslaget till nya ordningsregler efter de synpunkter som framkom vid mötet. 

 Styrelsen beslöt att ta in anbud på kranlyft. Tillägg möte 523: En kontroll av kostnaden  
 för kranlyft har gjorts. Det har då visat sig att nuvarande avtal är förmånligt och styrelsen  
 beslöt därför att behålla detta. 

 Styrelsen beslöt att se över försäkringsvärdet för inventarier och maskiner och eventuellt  
 öka försäkringsbeloppet för dessa. Tillägg möte 523: En kontroll av försäkringsvärdet har  
 gjorts och styrelsen bedömer att nuvarande försäkringsbelopp är tillräckligt. 
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 Styrelsen beslöt att ta fram en underhållsplan för Sällskapets anläggningar för att lättare  
 kunna organisera och delegera återkommande underhållsarbeten. Styrelsemedlemmarna  
 ska lämna förslag på underhållsarbeten som underlag för planen. 

 Styrelsen ska överta ansvaret för skötseln av avfuktaren i krypgrunden från  
 Krister Berggren. Tillägg möte 522: BoH tar fram förslag på serviceavtal.  
 Tillägg möte 523: Garantitiden för anläggningen har gått ut men leverantören anser att  
 anläggningen normalt har en drifttid på 10-20 år. Anläggningen larmar också om fel  
 uppstår. Den service som behövs är att besiktiga luftfiltret 1-2 gånger per år och vid  
 behov byta. Styrelsen anser att denna service kan skötas av segelsällskapet och kommer  
 därför inte att teckna något serviceavtal. 

 BHa undersöker demonstration av mobilt bottentvättaggregat med rening av tvättvattnet.  
 Tillägg möte 522: Demonstrationen har genomförts. Varvschefen undersöker möjligheten  
 till LOA-bidrag. Ordförande kontaktar Breviks båtklubb för eventuell hyra av  
 bottentvättaggregat. 

 Styrelsen beslöt att alla bojstenar och bojkättingar ska kontrolleras i år, vilket läggs ut på  
 hemsidan. Tillägg möte 519: Hamnkapten skickar mejl till berörda båtägare.  
 Tillägg möte 523: Hamnkapten tar in anbud på utläggning av nya bojförtöjningar och  
 avvaktar med att skicka ut mejl till berörda medlemmar. 

 Lidingö kommun efterfrågar sedan tidigare en åtgärdsplan för tvättning av båtbottnar på  
 varvsområdet. Styrelsen kommer under verksamhetsåret att ta fram en sådan plan. 

 Samtliga båtar med sommar- eller vinterplats i segelsällskapets hamn kommer genom  
 hamnkaptenens försorg att märkas så att båtägaren kan identifieras.  
 Tillägg möte 523: Märkning med medlemsnummer av alla båtar pågår. Varvschefen tar  
 fram medlemsförteckningar med medlemsnummer respektive bryggplatsnummer som  
 anslår i klubbhuset. 

 En nyligen avkunnad dom i Miljööverdomstolen aktualiserar båtklubbarnas verksamhets- 
 ansvar. Styrelsen beslöt att ta upp frågan med Lidingö båtförbund samt att diskutera  
 behovet av ansvarsförsäkring för styrelsemedlemmarna med Håkan Nordlund. 
 Tillägg möte 523: Segelsällskapet ansvarsförsäkring är på 10 miljoner kronor. Styrelsen  
 bedömer att försäkringsbeloppet är tillräckligt. 

 Med anledning av stölder i segelsällskapets hamn beslöt styrelsen att utreda och ta in  
 offert för kamerabevakning av hamnen, ansvarig hamnkapten. Förslaget ska läggas ut på  
 hemsidan för synpunkter från medlemmarna. Tillägg möte 523: Arbetet med offerten  
 pågår. Eventuellt förslag på kameraövervakning kommer att tas upp på årsmötet. 

 Ordförande kontrollerar med SBU vad som gäller för kommersiell verksamhet i klubb- 
 hamnar. 

 Hamnkapten köper in 1 st nödstege till pontonerna för prov. 
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4. EKONOMI 
 Ett antal medlemmar har inte betalt fakturerade avgifter. Två medlemmar har därigenom  
 förbrukat sitt medlemsskap i Askrike segelsällskap. 

5. OMBYGGNADEN AV KLUBBHUSET, VATTEN OCH AVLOPP 
 Förfrågningsunderlaget och kostnadskalkylen för att dra fram vintervatten och avlopp till  
 klubbhuset beräknas vara klart under oktober månad. 

6. ÖVRIGA FRÅGOR 
 Sekreteraren deltar vid Lidingö båtförbunds årsmöte hos Sticklinge båtklubb torsdag  
 16 november 19:00. 

 Styrelsen beslöt att debitera vinterplatsavgift för båtar upplagda på piren. 

7. KOMMANDE STYRELSEMÖTEN 
 Torsdag 26 oktober 18:00 
 Torsdag 14 december 18:00 
 Torsdag 11 januari 18:00 

 Alla möten hålls i segelsällskapets klubbhus. 

 Mötestiderna läggs ut på hemsidan. 

8. MÖTET AVSLUTAS 

Vid protokollet Justeras 

Håkan Langseth Kristina Lindstedt
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