
Protokoll fört vid styrelsemöte i Askrike segelsällskap 

Möte nr: 513 
Tid: 2016-10-20 
Plats: ASS:s klubbhus i Askrikehamnen 

NÄRVARANDE: 
Håkan Langseth HL sekreterare 
Björn Hildestrand BH 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 

EJ NÄRVARANDE: 
Kristina Lindstedt KL ordförande 

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

2. DAGORDNING 
 Förslag till dagordning godkändes. 

3. PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE STYRELSEMÖTE 
 Ordförande skriver förslag till svar på motionen angående närvaroplikt vid upptagnings- 
 dagarna. Med anledningen av motionen beslöt styrelsen att utreda alternativ upptag- 
 ningsmetod och disposition av varvsområdet vid upptagningen. 

 Underlag till årsberättelsen ska lämnas till sekreteraren senast 21 november. Respektive  
 styrelsemedlem ansvarar för sitt verksamhetsområde. 

 Styrelsen beslöt att inköpa brandsläckare till verkstaden och Callesjöstugan. 

 Hamnkapten ser över behovet av ytterligare räddningsstegar på bryggor och pontoner. 

4. EKONOMI 
 Sällskapets ekonomi är fortsatt god. Endast två sommaraviseringar och en vinteravisering  
 kvarstår som fordran. Kranlyft och vinterliggare återstår att fakturera. 

 Styrelsen har målsättningen att fortsättningsvis fakturera sommar- och vinteravgifter via  
 e-post. Frågan tas upp på årsmötet. 

5. OMBYGGNAD AV KLUBBHUS, VATTEN- OCH AVLOPPSANSLUTNING 
 I anslutningsavgiften för vatten och avlopp ingår att Lidingö stad anordnar en anslut- 
 ningspunkt vid fastighetsgränsen. Det har i efterhand framkommit att segelsällskapets  
 arrendegräns inte sammanfaller med fastighetsgränsen, som går strax intill pumphuset.  
 Det innebär att sällskapet även kan komma att få bekosta ledningsdragningen över hela  
 parkeringsplatsen och inte bara dragningen från varvsgränsen till klubbhuset. Ordförande  
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 ska ta upp förhandling med tekniska kontoret, fritidskontoret och Lidingö tomt AB. I  
 avvaktan på hur förhandlingen utfaller bordläggs ombyggnaden av klubbhuset. 

6. MILJÖPLAN 
 Arbetet med att utveckla segelsällskapets miljöplan pågår. 

7. FÖRSÄKRINGSFRÅGOR 
 Styrelsen ska utreda behovet av kompletterande ansvarsförsäkring för sällskapet och  
 styrelsen. 

8. ORDNINGSREGLER 
 Varje styrelsemedlem lämnar snarast synpunkter på ordningsreglerna inom sitt ansvars- 
 område till sekreteraren. 

9. ÖVRIGA FRÅGOR 
 Styrelsen beslöt att ordna en föreningsanpassad kurs i BasK för segelsällskapets  
 styrelsemedlemmar. 

 Den planerade glöggfesten onsdag 30 november annonseras på hemsidan och med  
 e-postutskick. 

 Sommarvattnet stängs av efter sista båtlaget 12 november. 

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

 Pelarkranen har felanmälts. Varvschefen inköper smörjolja till linföraren. 

 Trailers får inte stå på varvsplan under upptagningsdagarna. 

10. KOMMANDE STYRELSEMÖTEN 
 Torsdag 29 september 18.00 
 Torsdag 20 oktober 18.00 
 Måndag 21 november 18.00 
 Onsdag 14 december 18.00 

 Alla möten hålls i segelsällskapets klubbhus. 

 Mötestiderna läggs ut på hemsidan. 

11. MÖTET AVSLUTAS 

Vid protokollet Justeras 

Håkan Langseth Björn Hildestrand
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