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Sammanfattning av styrelsemöte i Askrike segelsällskap 
 

Möte nr: 573 

Tid: 2022-04-28, 18.00 

 

Plats: Klubbhuset 

 

NÄRVARANDE: 
Kristina Lindstedt KL Ordförande 

Anders Almén AA Hamnkapten 

Björn Hildestrand BH Ekonomi  

Conrad Grut CG Sekreterare 

Björn Hedin BHe Intendent  

Erik Frykfelt EF Varvschef 

Niklas Sundberg NS Klubbmästare  

Carl-Johan Bergström CJB Informationsansvarig 

Anders Tottie AT Intendent 

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 årsmöte 
 Utskickat och ok! 

 
4. Ekonomi 
 ASS är nu momsregistrerat från 1/1-22 i enlighet med rättsfall från skatteverket. Klub-

bens verksamhet avseende sommar-, vinterplatser blir då momsregistrerat.  

 

   

5. Extra Årsmöte 
 Syfte är att kunna föra diskussion samt fastställa tidigare årsmöte per capsulum 

 Information om Underhållsplan 

Renovera räls eller ta bort den. Kontroll av fundament för kran bör göras. KL, CJB, EF, 

CG ingår. 

Hedersmedlemmar. 

Bastu AA, NS, AT tar fram förslag för extra årsmötet. 

 

6.  Rapport från styrelsemedlemmar 
 Ordföranden 

Fast telefon kommer att försvinna från Telia, alternativ med 4g router och IP-telefoni, BHe 
kollar. 

  

 Intendent 

BH kontrollrar möjlighet till GSM-telefoni och en Wifi punkt i klubbhuset 

AT kollar förslag till ny skylt 

Staket och grind håller på att uppföras. Skall vara tillgängligt för passage 30/4. 

Även grind ute på piren är beställt  

Elskåp ska dock ersättas. 
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 Varvschef 

 Förslag om att ordna välordnade platser för kajaker. 

 Vi hyr inte ut trailerplats för den som inte har vinterplats. 

 Successiv rensning måste ske av allt material som ligger uppe på hamnplan. 

 

 Klubbmästare 

Klubbstugan är genomstädad efter pandemin. NS håller god ordning i klubbhuset, kom-

plettering ska ske med dynor respektive dynlådor för uteplatsen. Förberedelse har skett 

för Ärtsoppa.  

 

Hamnkapten 

Bojekan kan behöva fixas till  

Alla bojar är ommärkta. Justering har skett av ett antal bojar. 

Några bojar kvarstår att kontrollera 

 

Sekreterare 

Kontroll ska ske av skick på klubbhusets tak. 

 

7. ÖVRIGA FRÅGOR  
 Förslag om arbetsuppgifter för städning ska ske och istället ta bort allmän städdag. 

 Arbete med loppis KL tar fram förslag på inbjudan 

 

8. Nästa möte 
   
 Onsdag 20220608 17.00  Extra årsmöte 18.30 
 Onsdag 20220615 18.00 Sommaravslutning 

Söndag 20220522 14.00-16.00 Båtloppis CJH skickar ut information och besö-
kare är välkomna utifrån. 

 
 

9. MÖTET AVSLUTAS 
 

Vid protokollet Justeras 

 

 

 

Conrad Grut Kristina Lindstedt 


