Sammanfattning av styrelsemöte i Askrike segelsällskap
Möte nr:
Tid:

569
2021-12-14

Plats:

Hemma hos Ordföranden

NÄRVARANDE:
Kristina Lindstedt
Anders Almén
Erik Frykfelt
Björn Hildestrand
Conrad Grut
Carl-Johan Bergström
Björn Hedin
Anders Tottie
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Ekonomi
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Informationsansvarig
Intendent
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FRÅNVARANDE: -

1.

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

2.

DAGORDNING
Förslag till dagordning genomgicks och godkändes.

3.

Protokoll från föregående styrelsemöte godkändes och lades till handlingarna.

4.

Underhållsplan
Förslag till underhållsplan genomgicks där punkter prioriterades och tidssattes.
Nedanstående punkter krävde ytterligare utredningar:
BHe Kontrollerar underlag för rälsbyte/asfalt
CG kontrollerar takbyte (papp) på klubbhuset
EF, AA tar fram förslag på låda för linförare/kran-22
AT kontrollerar hur båken skall lösas inkl. belysning
Kontroll ska ske av isolering av tak, CG
Övriga punkter i enlighet med listan som KL uppdaterar och läggar in i arbetsmappen
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5.

Ekonomi
Preliminär utdebitering har gjorts vilket visar på de nya beslutade avgifterna höjer klubbens intäkter med c:a 10% i enlighet med årsmötesbeslutet.
Klubbens ekonomi är fortsatt god.
Godkännande gjordes av förslag till vinterplatsavtal
Tilläggsförsäkring till ansvarsförsäkring ska tecknas enligt beslut från styrelsen.
Hyresavtal på toalett i pumphuset går ut vid årsskiftet.

6.

Rapporter
Ordförande
Kommunikationsansvarig
Information skickas ut om att avtalet på externa toaletten i pumphuset löper ut vid årsskiftet.
Information har skickats ut om att Askrike Segelsällskap gått ur Svenska Seglarförbundet
Intendenterna
Utvärdering sker om nuvarande mastkransbelysning som endast är styrd av skymningsrelä är tillräckligt. Bedömningen är hittills att det är mer störande med även närvarostyrning för granar.
Varvschef
Skattmästare
Påminnelsemail om sommardebitering har skickats ut till medlemmarna.
Sommarfakturering skickas ut inom kort med förfallodag 2022-02-15.
Även information på Hemsidan om att avgifterna debiteras ut nu.
Hamnkapten
Kontroll av elförbrukning kommer att ske för de som är vinterliggare
Utskick av Vinterliggaravtal för godkännande kommer ske.
Sekreterare
Ny Skylt uppsatt som ersatt tidigare flagnade tavla. Skylten visar Askrike Segelsällskap
från 200 m höjd. Detta kompletteras även med belysning av skylten som skall styras av
lokalt skymningsrelä.

7.

ÖVRIGA FRÅGOR

Innan arbete med galler och grind kan påbörjas ute på Piren skall kommunen göra utsättning för att kommunen inte ska kunna ångra sig efteråt.
Mattias Hedman, Lidingö Miljö- och Hälsa har krävt en plan för hantering av TBT. CJB
har tagit fram ett nytt förslag på ASS-plan vilken godkändes av mötet. CJB insänder den
uppdaterade planen till kommunen.
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8.

Nästa möte
Nästa styrelsemöte blir den 11/1 klockan 18.00.

9.

MÖTET AVSLUTAS

Vid protokollet

Justeras

Conrad Grut

Kristina Lindstedt
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