
Protokoll fört vid styrelsemöte i Askrike segelsällskap 

Möte nr: 526 
Tid: 2018-01-11 

Plats: ASS:s klubbhus i Askrikehamnen 

NÄRVARANDE: 
Kristina Lindstedt KL ordförande 
Håkan Langseth HL sekreterare 
Björn Hildestrand BHi 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 
Bo Hasselrot BHa särskild ledamot 

EJ NÄRVARANDE: 
Johan Gasslander JG kommunikationsansvarig 

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. 

 Varvschefen undersöker möjligheten till LOA-bidrag för bottentvättaggregat. Ordförande  
 kontaktar Breviks båtklubb för eventuell hyra av bottentvättaggregat. 

 Hamnkapten tar in anbud på utläggning av nya bojförtöjningar och avvaktar med att  
 skicka ut mejl till berörda medlemmar. Tillägg möte 526: Hamnkapten redovisade  
 förslag för utläggning av nya bojförtöjningar. Bytet av bojar genomförs lämpligen etapp- 
 vis med ca 20 bojar/år till en kostnad av ca 120´ kronor per etapp. Tillfrågad entreprenör  
 lämnar 15 års garanti på förtöjningarna. Om segelsällskapet övertar ansvaret för bojför- 
 töjningarna skulle kostnaden för medlem bli ca 430 kronor/år vid en avskrivningstid på  
 10-12 år. Frågan ska tas upp på årsmötet. 

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

 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  
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 pågår. Eventuellt förslag på kameraövervakning kommer att tas upp på årsmötet.  
 Tillägg möte 524: Styrelsen beslöt att sätta upp en ljusstark belysningsarmatur på klubb- 
 huset riktad mot grinden. 

 Hamnkapten köper in 1 st nödstege till pontonerna för prov. Tillägg möte 526: Hamn- 
 kapten redovisade tre alternativa nödstegar. Styrelsen beslöt att på prov montera en fast  
 stege på en bom. 

 Sekreteraren kontaktar Lidingö stad och följer upp en eventuell utvidgning av  
 kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp och vad det skulle innebära för  
 Askrike segelsällskap. 

 Styrelsen beslöt att reparera staketet runt varvsområdet, ansvarig intendenten.  
 Tillägg möte 525: Staketet tillhör eventuellt kommunen, som i så fall svarar för  
 underhållet. Styrelsen utreder frågan vidare. 

 Styrelsen ska på kommande årsmöte ta upp frågan om en förändring av arbetsplikt- 
 avgiften och eventuell översyn av stadgarna för att uppfylla kraven för ideell förening,  
 exempelvis förbud mot kommersiell verksamhet. Tillägg möte 526: Styrelsen konsta- 
 terade att arbetspliktavgiften under flera år inte har återbetalats efter fullgjord arbets- 
 insats, vilket stadgarna föreskriver. Styrelsen föreslår att stadgarna inte ändras utan att  
 återbetalning av arbetspliktavgiften fortsättningsvis regleras vid efterföljande avisering  
 från segelsällskapet. Uppdraget som slipbas och kranskötare ska då jämställas med  
 arbetsinsats. Ordförande kontrollerar om segelsällskapets stadgar övensstämmer med  
 Skatteverkets regler för ideell förening. 

4. EKONOMI 
 Segelsällskapets ekonomi är fortsatt god. För 12-månadersperioden 2016-11-01 till  
 2017-10-31 har inkomsterna minskat i förhållande till föregående verksamhetsår, främst  
 beroende på minskade inträdesavgifter. Inkomstminskningen balanseras emellertid av att  
 även de totala utgifterna är lägre. Efter avskrivningar redovisar segelsällskapet ett över- 
 skott på 5000 kronor för perioden. 

 Skatterättsnämnden har meddelat ett förhandsbesked där kommunens upplåtelse av mark  
 och hamnanläggning till en båtklubb ansågs vara momspliktig. Beslutet har överklagats  
 till högre instans. Segelsällskapet behöver inte ta höjd för eventuell moms i budgeten för  
 verksamhetsåret 2018. 

5. ÅRSMÖTE 2018 
 Ordinarie årsmöte 2018 hålls onsdag 14 mars 19:00. Före årsmötesförhandlingarna  
 informerar Maria Voghera, med början 18:30, om hjärt-/lungräddning och hur hjärt- 
 startaren, som finns i klubbhuset, används. 

 Styrelsen gick igenom verksamhetsberättelsen, som ska kompletteras med underlag från  
 varvschefen. 
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6. UNDERHÅLLSPLAN 
 Styrelsen noterade följande punkter som underlag till underhållsplanen och budget för  
 verksamhetsåret 2018: 

 Ny ytterväggspanel på klubbhusets östra gavel 
 Reparation av staketet runt varvsområdet 
 Förstärkt belysning vid grinden till varvsområdet 
 Eventuell kameraövervakning av varvsområdet 
 Belyst 3 knop fartbegränsningsskylt på pirnocken 
 Översyn av mastkranen 
 Ny kåpa till kranmotorn 
 Inköp av räddningsstegar, livbojar och räddningshakar på pontonerna 
 Reparation av båtvagn 
 Inköp av nya bryggvagnar och eventuellt nya hjul på några befintliga 
 Inköp av 5 st slanghållare till Kallesjöstugan 

7. MOTION ANGÅENDE NYTT KLUBBHUS 
 Martin Frykholm presenterade för styrelsen sin motion om nytt klubbhus. Styrelsen  
 framhöll att det är viktigt att ett eventuellt nytt klubbhus utgår från segelsällskapets  
 nuvarande och möjliga framtida verksamhet. Martin Frykholm ska ges tillfälle att  
 presentera sitt förslag på kommande årsmöte. 

8. ÖVRIG FRÅGOR 
 Sjösättning sker lördag 28/4 (mobilkran), söndag 29/4, lördag 12/5 och söndag 13/5. 

 Städdag äger rum tisdag 15 maj 18:00. 

 Christian Sönnergaard har sagts upp från alla sina båtplatser i Askrike segelsällskap  
 eftersom båtarna har använts i kommersiell verksamhet. Efter uppsägningen har han tagit  
 bort alla småbåtar men vädjar i ett mejl till styrelsen att få behålla bryggplatsen för en  
 större motorbåt. Ordförande stämmer av med Lidingö båtförbund om detta är möjligt  
 under förutsättning att han garanterar att båten inte kommer att användas i kommersiell  
 verksamhet. 

9. KOMMANDE STYRELSEMÖTEN 
 Tisdag 27 februari 18:00 
 Torsdag 22 mars 18:00 
 Onsdag 18 april 18:00 
 Onsdag 16 maj 18:00 

 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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