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Protokoll fört vid styrelsemöte i Askrike segelsällskap 
 
Möte nr: 529 
Tid: 2018-04-18 
 
Plats: ASS:s klubbhus i Askrikehamnen 
 
NÄRVARANDE: 
Kristina Lindstedt KL ordförande 
Conrad Grut CG sekreterare 
Björn Hildestrand BHi kassör 
Carl-Johan Bergström C-JB varvschef 
Per Storhammar PS intendent 
Anna-Lena Möller A-LM klubbmästare 
Eva Holmer EH kommunikationsansvarig 
 
EJ NÄRVARANDE:  
 Peter Björling  
 
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 vem som ska reparera stake-
tet. K L tar ny kontakt med L-ö kommun. 
 
Den utökade bevakningen är avbeställd. BH tar in offert från ytterligare ett bevakningsfö-
retag för prisjämförelse. 
 
Styrelsen har konstituerats med ansvarsområde enligt fastslagen ansvarsfördelning. 
 
Introduktionsutbildning/ information till nya medlemmar skall ske i samband med städ-
dag 15/5 18.00 C-JB tar fram underlag 
 
Beslut inköp av nya räddningstegar 
 
Offert nya bojar återstår och skall kompletteras 
 
Offert kameraövervakning skall kompletteras 
 
Beslut höstfest 24/8 idén var kräftor/ räkor. Beslut det blir buffé istället. 
 
Till glöggträffen inbjuds Lars Granath som kommer att berätta om sin bok om ortnamn i 
Stockholms skärgård. A-LM håller i kontakten. 
 
C JB tar in offert från Edins Kranar. 
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4. EKONOMI 

Resultat och Balansräkning utskickad. Endast 51.000 kr icke betalt av 600.000 kr i som-
mar avgifter. 
BHi skickar ut en påminnelse med utdrag ur stadgarna (förverkande av plats).  
 
20% straffavgift skall gälla för höstens vinterplatsavviseringar.  
 
25/5  kommer en  ny datalag avseende hantering av personuppgifter. ASS måste infor-
mera alla medlemmar om hur vi hanterar personuppgifter i våra register. 
  
 

5. UNDERHÅLL OCH INVESTERINGAR ENLIGT BUDGET 
Utökad belysning 77.000kr 
Återmontera 3kn skylt ute på piren 
Översyn mastkran och fästen i berg utfört (bra skick). 
Ny kåpa kranmotor (kvarstår) 
Reparation av båtvagnar 2st (kvarstår) 
Reparation av Mastvagn (kvarstår) 
Inventering av skrot och uppsamling skall ske för bortforsling lämpligen vid vårens städ-
dag. 
Inhandling av nya bryggvagnar kvarstår. PS kollar. 
Slanghållare som skall inköpas (kvarstår) 
Sotarstege/ fäste (kvarstår) PS 
Fönsterskick utreds 
Jolleramp trasig i fästena till arbetsplikt 
Markförhållanden skall utredas kontrollera med kommunen KL 
 

6. RAPPORT FRÅN STYRELSEMEDLEMMAR 
 Ordförande 
 Skräpbåtar på uppställningsplanen: 
 Rapport delägaren i Chabas båt har lovat ta hand om den vid sjösättningen. 
 Chabas röda Trissjolle är fortfarande ett problem ligger t v kvar på land. 
  
 
 Kommunikationsansvarig 
 Har börjat lära sig hemsidan och lägger ut uppgifter 
 Informerar medlemmar via hemsidan 
 Inbjudan till dropbox har gått ut. 
 Kontroll spammail 
 Kontakt med Lidingö Jolleseglare  
 
 Intendent 
 Ordna vagnar och punkterade däck 
 Vatten är påkopplat, information läggs ut på hemsidan 
 Nyinköpta slangar finns i Callersjöstugan ska sätta upp snarast. 
  
 Varvschef 
 Sjösättning har skett enligt ursprungplan, bojekan bröt is veckan innan. 
  
 Klubbmästare 
 Höstfest enligt nedanstående punkt 
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 Förslag på tillfälle för glöggkväll 5/12 18.30 med mingel, föredrag 19.15 beslut 
 
  
7. HÖSTFEST 
 A L-M Har tagit fram olika cateringförslag vilket fortsättar att utredas för höstfest 
 ICA har bra förslag som catering 
 Delitalia (Italiensk buffé) har bra förslag till höstfest 
 A L-M ges möjlighet att välja bäst förslag 
 Bindande betalning senast 14/8 genom betalning till kassör 
 Underhållning genom Hasse Larsson och Lo Kivikas 
 
8. ÖVRIGA FRÅGOR 
 Uppdateras kalendarium 
 Utbyte av bilder på hemsidan 

Frågor om stora verkstaden och användningsområde finns förslag att göra om den till 
snickarverkstad som kan bokas  
Hyvelbänk skänkes till det, C-J B 

 
9. MÖTET AVSLUTAS 
 
Vid protokollet Justeras 
 
 
Conrad Grut Kristina Lindstedt 


