
Protokoll fört vid styrelsemöte i Askrike segelsällskap 

Möte nr: 502 
Tid: 2015-10-21 
Plats: ASS: s klubbhus i Askrikehamnen 

NÄRVARANDE: 
Kristina Lindstedt KL ordförande 
Håkan Langseth HL sekreterare 
Peter Björling PB hamnkapten 
Björn Hedin BH intendent 
Johan Gasslander JG kommunikationsansvarig 
Carl-Johan Bergström C-JB adjungerad till hamn/varvskommittén 

EJ NÄRVARANDE: 
Björn Täljsten BT kassör 
John Hebel JH varvschef 
Anna-Lena Möller A-LM klubbmästare 
Klas Argulander KA seglings- och ungdomsledare 

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

2. DAGORDNING 
 Förslag till dagordning godkändes. 

3. PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE STYRELSEMÖTE 
 Protokollet från föregående styrelsemöte godkändes och lades till handlingarna. 

4. RAPPORT FRÅN UPPTAGNINGEN 
 Bortsett från en krossad bakruta på en bil avlöpte upptagningen utan incidenter. Sista  
 upptagningsdag är 8 november. 

 Intendenten undersöker eventuellt inköp av trädgårdstraktor eller fyrhjuling för att  
 underlätta förflyttnings av båtar vid upptagningen. 

 Segelsällskapet omfattas av en gemensam ansvarsförsäkring genom Lidingö båtförbund.  

 Hamnkapten tar fram förslag på märkning av båtar. 

5. RAPPORT FRÅN KOMMUNENS BESIKTNING SAMT MÖTE MED LBF 
 Vid kommunens besiktning av de nya pontonerna konstaterades att spängerna i sin  
 nuvarande utformning skadar kajerna. De är också onödigt breda, vilket medför att  
 båtplatserna närmast kajerna har en mycket liten yta att stiga ombord från och gå iland  
 på. Styrelsen anser att kommunen är ansvarig för att bristerna rättas till och kommer att ta  
 upp en diskussion med Kultur- och fritidsförvaltningen. 

 Vid besiktningen anmälde segelsällskapet också besvärande avloppslukt i pumphusets  
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 toaletter. Frågan kommer att tas upp med Tekniska förvaltningen. 
 Ordförande rapporterade från styrelsemötet i Lidingö båtförbund. På klubbholmen  
 Ekskär görs löpande förbättringar och i sommar har många nya besökare hittat dit.  
 Klubbstugan kan hyras för egna evenemang. 

 Lidingö jolleseglare har under året haft ett uppsving. 

 Vid mötet diskuterades också fördelning av båtplatser, bottenmålning och båtbottentvätt. 
 ASS kan eventuellt få ett samarbetsavtal med Bosö båtklubb kring deras båtbottentvätt. 

6. ÖVERGIVNA BÅTAR 
 Arbetet med att avlägsna övergivna båtar från varvsområdet har påbörjats. 

7. OMBYGGNAD AV KLUBBHUS 
 Styrelsen diskuterade möjligheten att inom nuvarande byggnadsvolym inrymma två  
 toaletter och en dusch istället för att hyra nuvarande toaletter i pumphuset. Styrelsen  
 beslöt att inhämta medlemmarnas önskemål i en web-baserad enkät. 

8. VATTEN OCH EL PÅ PONTONER 
 Hamnkapten tar in anbud på installation av vatten och el på pontonerna. 

9. ÖVRIGA FRÅGOR 
 Tisdag 8 december 19.00 är det glöggfest med information för alla medlemmar i  
 klubbhuset. 

10. KOMMANDE STYRELSEMÖTEN 
 Torsdag 17 september 18.00 
 Onsdag 21 oktober 18.00 
 Torsdag 26 november 18.00 
 Måndag 14 december 18.00 

 All möten hålls i segelsällskapets klubbhus. 

10. MÖTET AVSLUTAS 

Vid protokollet Justeras 

Håkan Langseth Kristina Lindstedt
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