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Protokoll fört vid styrelsemöte i Askrike segelsällskap 
 

Möte nr: 579  

Tid: 2022-11-15, 18.00 

 

Plats: Klubbhuset 

 

NÄRVARANDE: 
Kristina Lindstedt KL Ordförande 

Anders Almén AA Hamnkapten 

Björn Hildestrand BH Ekonomi  

Conrad Grut CG Sekreterare  

Niklas Sundberg NS Klubbmästare  

Björn Hedin BHe Intendent 

Anders Tottie AT Intendent  

Carl-Johan Bergström CJB Informationsansvarig 

 

Frånvarande: 

Erik Frykfelt EF Varvschef 

  

 

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 
 Fakturering har skett av kranlyft  

 Stora faktureringen går ut och ska vara klart i nya BAS-k i mitten av januari. 

 

5. Ordningsregler  
Genomgång skedde av tillkommande punkter. De akuta punkterna som behöver 

uppmärksammas läggs ut på hemsidan (markerat i blått) För övrigt arbetas 

ordningsreglerna om. 

 
6.  Investeringsplan 2023   
 Given lista måste prioriteras  

 Enligt lista skall vara klart till mitten av januari 

 Investeringsplan 2024 
 Enligt tidigare lista kvarstår 
 

7.  Rapport från styrelsemedlemmar 
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 Ordföranden 

 Glöggfest Glögg 14/12 19.00 föredragshållare (CJB) 

 

 Kommunikationsansvarig 

 Genomgång har skett av BAS-K och uppdatering av grupper. 

 Uppdatering av platser och bryggor ska ske. Det som inte används ska tas bort. 

 

 Intendent 

Service beställd av luftvärmepump 

Saknar information när något gått sönder. 

Däck har bytts på trailervagn 

Mastvagn har bytt hjul. 

Stort byte av hjul på vagnar har gjorts. Märkning av vagnar ska ske. 

Kontroll av däck inför iläggning kan ev. läggas ut på entreprenad. 

 

 Varvschef 

Kameraövervakning bör diskuteras 

 

 Klubbmästare 

Det behövs hjälp till städning av klubbhuset på städdagen 

 

Hamnkapten 

Lediga platser skall fördelas 

1 båt stulen 

Båtar som ligger i efter 30/11 räknas som vinterliggare och skall faktureras. 

Portabla elmätare har distribuerats till de vinterliggare som finns. 

 

Sekreterare 

Drönarbilder tas över upptagningsområdet och skickas ut till styrelsen. (CG) 

 

10. ÖVRIGA FRÅGOR  
 Strategi för städdagen 

  

  

11. Nästa möte 
   
14/12 17.00  
 
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 


