
Protokoll fört vid styrelsemöte i Askrike segelsällskap 

Möte nr: 505 
Tid: 2016-01-14 
Plats: ASS: s klubbhus i Askrikehamnen 

NÄRVARANDE: 
Kristina Lindstedt KL ordförande 
Håkan Langseth HL sekreterare 
Björn Täljsten BT kassör (del av mötet) 
Peter Björling PB hamnkapten 
John Hebel JH varvschef 
Anna-Lena Möller A-LM klubbmästare 
Carl-Johan Bergström C-JB adjungerad till hamn/varvskommittén 

EJ NÄRVARANDE: 
Björn Hedin BH intendent 
Johan Gasslander JG kommunikationsansvarig 
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. 

 Tre offerter ska tas in för ombyggnad av klubbhuset med två toaletter och en dusch. 

 Lidingö kommun är villig att dra fram vatten och avlopp från pumphuset vid pirens land- 
 fäste till varvsområdet. Anslutningsavgiften är 149 000 kronor. Segelsällskapet får  
 bekosta ledningsdragningen från varvsområdesgränsen till klubbhuset. Styrelsen beslöt  
 att fortsätta diskussionen med kommunen. 

 Tre offerter för el- och vattenuttag på pontonerna med anslutning på kajen har tagits in.  
 Styrelsen beslöt att fortsätta förhandlingen med E3k Elektriska AB, som sammantaget har  
 lämnat det mest fördelaktiga anbudet. 

4. ÅRSMÖTESHANDLINGAR OCH KALLELSE 
 Balans- och resultaträkning har överlämnats till revisorn. 

 Föreningens ekonomi är god. Styrelsen föreslår därför inga avgiftshöjningar för kom- 
 mande verksamhetsår. 

 Verksamhetsberättelsen kompletteras och läggs ut på hemsidan tillsammans med övriga  
 årsmöteshandlingar. 
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 Styrelsen föreslår att posten som seglings- och ungdomsledare tills vidare utgår. Ung- 
 domsseglingar, inklusive seglarskola, sköts på Lidingö av Lidingö jolleseglare på riks- 
 idrottsförbundets Bosöområde. Klubbens medlemmar hänvisas dit när det gäller undoms- 
 segling. 

 Årsmöte för Askrike segelsällskap hålls tisdag 9 februari 2016 kl. 19.00 i klubbhuset.  
 Kallelse skickas ut som e-brev senast 29 januari, ansvarig Johan Gasslander. För de med- 
 lemmar, som saknar e-postadress, skickas kallelsen som vanligt brev, ansvarig Håkan 
 Langseth. 

5. ARBETSFÖRDELNING INOM STYRELSEN 
 Arbetsfördelningen inom styrelsen ses över och justeras efter årsmötet. 

6. KOMMANDE STYRELSEMÖTE 
 Tid för nästa styrelsemöte bestäms efter årsmötet. 

7. MÖTET AVSLUTAS 

Vid protokollet Justeras 

Håkan Langseth Kristina Lindstedt
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