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Protokoll fört vid styrelsemöte i Askrike segelsällskap 
 
Möte nr: 528 
Tid: 2018-03-22 
 
Plats: ASS:s klubbhus i Askrikehamnen 
 
NÄRVARANDE: 
Kristina Lindstedt KL ordförande 
Conrad Grut CG 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 
Eva Holmer EH kommunikationsansvarig 
Per Storhammar PS särskild ledamot 
 
EJ NÄRVARANDE: 
_ 
 
1. MÖTET ÖPPNAS 
 Ordföranden förklarade mötet öppnat och noterade att kallelse skett korrekt. 
 
2. DAGORDNING 
 Förslag till dagordning godkändes. 
 
3. PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE STYRELSEMÖTE 
  
 Frågan om LOVA-bidrag för sanering av båtbottenfärger utreds vidare. 
  
 Styrelsen avvaktar Lidingö kommuns utredning beträffande reparation av staketet. 
 
 Stadgarna överensstämmer med regler för ideell förening. 
 
4. Protokoll Årsmöte 
 Verksamhetsåret 2016-2017 har genom övergången till kalenderår förlängts med  

2 månader till 14 månader, vilket medfört ett negativt resultat med ca -142.000 kronor 
för räkenskapsperioden. Budgeten för verksamhetsåret 2018 visar ett positivt resultat 
med ca 5.500 kronor. I budgeten ingår inte eventuella inträdesavgifter, som kan komma 
att öka det positiva resultatet. Styrelsen föreslår i sin budget att hamnbevakningen åter-
går till tidigare nivå, vilket innebär en besparing med ca 27.000 kronor. Anbud på be-
vakningen kommer att tas in från olika leverantörer. 

 
5. Konstituerande av Styrelsen 

Den nya styrelsen väljs formellt in och respektive ansvarområde genomgås enligt  
bilaga: Ansvarsfördelning  
 

6. Rapport från styrelsemedlemmar 
 
 Kassör  
 Många ändringar av platser 
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 Betalning av avgift påminnelseavgift observera underlag för uteslutning av medlem 
 20% som straffavgift (observera from hösten-18). 
 

Introduktionsutbildning/ information för nya medlemmar Observera ordningsföreskrifter! 
Dag skall väljas:  

 Beslut skall ske i samband med städdag 15/5 18.00 
 
 Kortfattad beskrivning säkerhet till nästa möte 
 
 Intendent 
 - 
 Hamnkapten  
 Rapport räddningsstegar 
 Offert på nya bojar 
 Offert på kameror/ förslag 
 
 Klubbmästare 

Förslag på föredrag och samling med föredrag från Hydrographica Jesper Sannel senare 
under hösten. Förslag på tid tas fram då Jesper kan. 

 
 Beslut: Höstfest Kräftskiva/ räkor  24/8 
 Tidigare fest 60 pers 
 
 Kommunikationsansvarig 
 Ta över från tidigare  
 Inbjudan till dropbox 
 Genomgång Bas-K websystem i båtunionen. 
 
 Varvschef 
 Första sjösättning planerad till 15/4 
 Effektivisera upptagning/ sjösättning upphandling av Edins kranar. 
 
 
7. ÖVRIGA FRÅGOR 
 Rapport från båtmässan angående kameraövervakning 
 Miljöföredrag/ egenkontroller om miljöplan 
 Båtklubbar har anmälningsplikt till kommunen gällande miljöfarlig verksamhet 
 
8. KOMMANDE STYRELSEMÖTEN 
 Onsdag 18 april 18:00 
 Onsdag 16 maj 18:00 
 Tisdag 12 juni 18:00 
 
 Alla möten hålls i segelsällskapets klubbhus. Mötestiderna läggs ut på hemsidan. 
 
9. MÖTET AVSLUTAS 
 
Vid protokollet Justeras 
 
 
Conrad Grut Kristina Lindstedt 


