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Protokoll fört vid styrelsemöte i Askrike segelsällskap 
 

Möte nr: 577  

Tid: 2022-09-20, 18.00 

 

Plats: Klubbhuset 

 

NÄRVARANDE: 
Kristina Lindstedt KL Ordförande 

Anders Almén AA Hamnkapten 

Björn Hildestrand BH Ekonomi  

Conrad Grut CG Sekreterare  

Erik Frykfelt EF Varvschef 

Niklas Sundberg NS Klubbmästare  

 

Frånvarande: Björn Hedin BHe Intendent 

Anders Tottie AT Intendent 

Carl-Johan Bergström CJB Informationsansvarig 

 

  

 

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 
 Läggs till handlingarna kvarvarande punkter kvarstår 
 Kajakställning placeras innanför grindarn. Infästning utförs enligt AA. 

 Justering ska ske av golvvärmegivaren CG, EF 

AT kollar förslag till ny skyltning på piren. 

Skylta med kontaktuppgifter av styrelsen och telnr.  
Flytt av plåtskåp in till klubbhuset. (Nästa arbetspliktsdag) 

 

 
4. Ekonomi 
Medlemsfordringar 
  
Likviditeten 
Större kostnadsposter sedan förra prognosen. 

 Team Wåhlin (grindarna)                                                               250 625 kr 
 Team Wåhlin (grind ute på piren och extra asfaltsarbeten)    111 875 kr 
 Care of el Österåker (elskåp)                                                         21 644 kr 
 Larsson plåtslageri (kanotställ)                                                     40 000 kr 

Summa                                                                                                           424 144kr                                                 
                                                        
  
Moms på vinterarrendet från Lidingö påverkar också likviditeten betalas sista september. Momsen upp-

gick till 41 112 kr. 

 

Likviditetsprognosen bygger på utfall 2021 och tar inte hänsyn mobilt kranlyft. Viktigt att vi får ut debite-

ringen av avgiften efter det att vi fått fakturan. 
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Detta innebär att skärpt bevakning av kostnader sker under resterande del av året. 

  

Övrigt 
Nya BAS V3 är nu i produktion med en hel del förbättringar.  

  

5. Vaggor och stöttor   
 Undantag medges för vagnar och vaggor av varvschef enligt nedan 

 Tyresövagga Dispens om den fälls ihop till sommaren och även ser till att det finns 

lyftögglor. 

 Vagga som inte går att fälla ihop måste fixa öglor/lyft lösning så att lättare att flytta  

 Även tillkommande avgifter ifall vagnar och vaggor kvarstår. 

 Alla andra vaggor och ges inte tillstånd. Detta meddelas berörda. 

 
6.  Familjemedlem 
 Utreds vidare 

 

7. Arvtagare till båtplats 
Detta går endast om man är bosatt på Lidingö och tidigare delägare i båten. Arv går 

vidare till make/ maka av plats. 

 

8. Energiåtgärder, klubbhus 
 Förbud ska ske av annat än max 1 dygns laddning vilket ska märkas på kabel. 

 El får annars bara pågå när man är närvarande på plats. (läggs ut på hemsidan) 

 

 Kontroll möjligheter av befintlig värmepump samt övriga åtgärder CG, KL utreder. 

 Tätningslister fönster ska utföras. 

 Ev tilläggsisolering tak samt tilläggsisolering väggar.  
 

9.  Rapport från styrelsemedlemmar 
  
 Ordföranden 
 - 

 

 Kommunikationsansvarig 

 - 

 Intendent 

- 

 

 Varvschef 

 Höjning av avgift för sommarplats på land, ska tas upp på medlemsmöte. 

 

 Klubbmästare 

Viss rensning av skåp i klubbhuset ska ske. Viss komplettering och rensning sker succe-

sivt. Viss hjälp behövs till städdagen. 

 

Hamnkapten 

Bastun behöver sotarbesiktning innan den kan användas. Beräknas vara klart innan nästa 

styrelsemöte.  

 

Sekreterare 

Har numera access till redigering av hemsidan 


