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Protokoll fört vid styrelsemöte i Askrike segelsällskap 
 

Möte nr: 578  

Tid: 2022-10-20, 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  

Björn Hedin BHe Intendent 

Anders Tottie AT Intendent 

 

Med per Teams:  

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 
 Justering ska ske av golvvärmegivaren CG, EF 

AT kollar förslag till ny skyltning på piren. 

Skylta med kontaktuppgifter av styrelsen och telnr. KL/CJB 

Utredning elförbrukning fortsätts och ska inkludera elförbrukning KL/CG 

Familjemedlemmar utreds vidare 

 
4. Ekonomi 
 280.000 i likviditet 

 -40.000:- i liggande fakturor 

 Till nyår en likviditet om 240.000:- 

 Debitering ska ske av det mobila kranlyftet. (Detta ska inte påverka klubbens likviditet, 

går direkt ut efter att fakturan kommer med 20 dagars betalningstid) 

 Förväntan är 10st nya medlemmar med dessa inträdesavgifter. 

 

5. Elförbrukning  
 Enligt tidigare protokoll med komplement 

 CG/KL utreder vidare och inkluderar då elkostnaden. 

 
6.  Rapport LBF styrelsemöte   
 Trailerbåtar på land under sommaren är ok från kommunen. 

 I samarbete med medborgarskolan håller LBF kurser enligt följande: 

 -VHF kurs 
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 -Skepparexamen 

 -Förarintyg 

 -Framförande av båt 

 Kostnad starkt subventionerat 200:- 

 Koppling kurs och kontakt ansvarig NS 

 

Utvidgning av båthamn för fler än 5 båtar bedömdes till c:a 10 år. Frågan bedöms för 

svår att gå vidare med. 

 

7. Information bastun 
 Bastun är driftsatt och slutbesked för eldstad har erhållits från kommunen. 

 AA sätter upp basturegler och uppdaterar dessa. 

 Elektriker sätter upp gamla elundercentralen vid bastun. 

Information ska ut på hemsidan. Även information om dykning förbjuden och badning i 

anslutning till bastun. 

 

8. TBT-båtar 
 CJB tar fram uppgifter om vilka båtar som kvarstår 

Sanningsförsäkran om att sanering är utförd skall utföras av berörd båtägare. Färgen 

förbjöds 1989 och kunde köpas på restlager ett par år till. Alla berörda båtar har testats på 

ASS och endast 10-12 båtar hade otillåtna värden. 

  
 

9.  Rapport från styrelsemedlemmar 
  
 Ordföranden 

 Glöggfest Glögg 14/12 19.00 föredragshållare (CJB) 

 

 Kommunikationsansvarig 

 Uppdatering sker av hemsidan inkl. saknade styrelseprotokoll. 

 

 Intendent 

Sopkärl för hushållssopor tas bort då det inte töms under vintern 

Service beställd av luftvärmepump 

Avsaknad av information när något gått sönder. 

Båtvagn med kort dragstång fungerar dåligt och bör bytas ut. 

 

 Varvschef 

 Upptagningarna har gått bra 

 Ett gäng kvar som ska upp och det kommer bli fullt. 

Ev. finns ett par platser kvar. Ok att tillåta en upptagning för ett år om man betalar årsav-

gift samt vinterplatsavgift. 

Medlemmar ska meddela i tid om de inte kommer till upptagning. Straffavgift om 1000:- 

om man inte dyker upp vid upptagning. 

Massor med verktyg till verkstaden. 

Städdag efter upptagning behövs. Bestäms till 20/11 11.00 

 

 Klubbmästare 

Saker som har värde måste tyvärr låsas in. Skräp har hamnat i låsta bokhylleskåpet. 

 

Hamnkapten 

Kontaktuppgifter bör komma upp 

Bastun är färdigställd 
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Sekreterare 

Har numera redigeringsåtkomst till hemsidan endast om CJH är borta 

 

10. ÖVRIGA FRÅGOR  
 AA och CJH går igenom gällande ordningsregler och uppdaterar dessa som förslag till 

styrelsen. 7/11 15.00  

 

 Frågan om styrelsearvode i någon form skall utgå utreds vidare. Detta kan behövas för att 

kunna få funktionärer i framtiden. 

  

  

11. Nästa möte 
   
15/11 18.00  
 
Särskilt möte Bas K 8/11 18.00 anmälan till KL 
Glögg 14/12 19.00 föredragshållare (CJB) 
Städdag efter sista upptagning 20/11 11.00 EF tar fram skrivelse, gäller de som har båt 
på land. 
 
 

12. MÖTET AVSLUTAS 
 

Vid protokollet Justeras 

 

 

 

Conrad Grut Kristina Lindstedt 


