
 

 

 

 

 

 

 

Styrelseprotokoll 2012-2 

 

 
Datum:2012-03-06 

 

Närvarande: 

Rolf Björklund(RB) 

Per-Olof Persson (PEO) 

Stefan Oscarsson (SO) 

Bengt Kristiansson (BK) 

Markus Berg (MB) 

Jonny Lidfors (JL) 

Peter Settergren (PS) 

Joakim Eknö (JE) 

 

§1 Mötets öppnande 

 

Rolf öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Då ordinarie sekreterare hade 

förhinder sattes BK att föra pennan. 

 

§2 Föregåendes mötesprotokoll 

Rolf föredrog föregående mötesprotokoll. Godkändes och lades till handlingarna. 

 

§3 Kassarapport 

kassören SO lämnade rapport. Fakturering av årsagifter ej helt avslutad. Faktura från 

Länsförsäkringar diskuterades och MB tittar på omfattning och kostnad samt att vi 

inte är dubbelförsäkrade via ''SBU'' försäkringen. 

 

§4 Skrivelser 

Inkomna 

BBF möte angående sammanslagningen SBU-SSF 

Svenska Sjö annonsering ( ingen åtgärd) 

Reklam postorderfirma (till anslagstavlan) 

Sölvesborg kommun om kommande föredrag av Mats Trondman 

Sölvesborg kommun begäran om föreningsuppgifter (RB svarar) 

Utgående 

Inga 

 



§5 Medlemsregister 

Nya 

Peter Nordgren plats C38 

Avgående 

Catarina Magnusson- Candya plats A4 

Ulf Hidås plats B49, kvarstår som medlem året ut 

Mikael Bengtsson plats C30, ej båtplats 

Henrik Johansson plats C36 har sagt upp sig som medlem 

 

§6 Rapporter 

a) bryggor etc PO 

MB har hittat ''topp'' till ostmärke som troligtvis kan monteras på nederdel som finnes   

Leverantör elstolpe som blivit skadad är identifierad och reservdelar kommer att 

beställas. Avsevärt billigare än ny stolpe. 

Platser A bryggan diskuterades. Långa bommarna koncentreras till yttre delen av 

bryggan. 

Valjebryggan har mist sitt yttre fundament. PS sonderar med Ulf Bjelkenborn på 

kommunen om de är villiga att medverka i återställande.  

b) mark etc JL 

Vatten sätts på under andra halvan mars. Timan varnas och PO visar JL var ventiler 

etc finns.  

Vassröjning början av april. PO kontaktar röjaren. 

 

§7 Kalendern 

Vårmöte, arbetsdag 15/4 

Sjösättning 1. 21/4 

Aktivitetskväll 25/4 

Förslag är att ha en interaktiv kväll där ''smultronställen'' i Blekinge skärgård 

presenteras och delas mellan deltagarna. RB tar kontakt med Rune Arvesgård för att 

efterhöra hans intresse i att leda en sådan kväll. 

 

§8 Övrigt 

Registerrutinerna diskuterades mellan RB, SO, PO  

Utbildningsplanen behöver konkretiseras och aktivitetsstart blir till hösten. RB 

kontaktar SISU om tid för möte med arbetsgrupp från SSS. 

RB informerade om ordförandekonferensen 

Om inte klubbvimplar finns på lager måste nya beställas. 

 

§9 Mötets avslutande 

Nästa möte 10 april 2012 kl 19:00  

 


