
Sölvesborgs Segel Sällskap 
 
 
Styrelseprotokoll 2012-4 
 
Datum:2012-05-08 
 
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) (del av tiden) 
 
§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. 
172 fakturor utskickade. 28 kvarstår obetalda. Oklarhet om regler för minsta båtbredd 
vid fakturering. Förslag om minsta bredd 2m vid debitering årsavgift. 
Diskussion avgift om båtar på land under sommaren. Peter Kruse föreslås betala som 
för bryggplats sommar och skall ha el-mätare inkopplad om elkrävande arbete utförs. 
Deklaration inlämnad till skatteverket.  
 
§4 Skrivelser 
Inkomna 
Sophämtning sker tisdag udda vecka under 26 veckor.  
Utgående 
Inga  
 
§5 Medlemsregister 
Nya 
Paul Gummesson (fiskebåten) 
Avgående 
Per-Olof Larsson, Roger Andersson 



 
§6 Rapporter 
a) bryggor etc (PEO) 
Vassen röjs i augusti istället för nu på våren. 
Gamla upplagda flytbryggan vid sophuset demonteras och går till återvinningen men 
flytelementen sparas. Föreslages som arbetsuppgift för Peter Holmquist som 
efterfrågat sådan. 
 
b) Markområden-maskiner etc (JL) 
Nytt batteri till gräsklipparen köpes (JL) 
 
c)Kajer, slip etc (MB) 
Hål vid kajen igenfylles. 
Mastkran besiktigas till sommaren oavsett om det är myndighetskrav eller inte. 
Senaste kontroll och besiktning utfördes 09/08. 
 
d)Klubbstuga etc (PS) 
Klagomål inkommit på städning toiletter. 
Allmän uppfräschning erfordras. Insats görs på arbetsdagen. PS skaffar fram material. 
 
§7 Kalendern 
 Arbetsdag 20/5 
Genomgång av punkter att göra. Tas ej med i protokollet. PO kan tyvärr själv ej 
deltaga utan RB fördelar uppgifter. 
Bornholmseskadern flyttad till 2/6. Påminnelse med mail. 
 
 
§8 Övrigt 
SISU möte: (RB har senare via mail 10/5 bekräftat att detta möte blir den 21/5 kl 
17:00 i klubbstugan. 
Vimplar: Undersökning fortgår av RB och SO  angående lämplig leverantör. 
Sopkärl: RB skickar ut mail med anvisningar till samtliga medlemmar  
Flyttade prickar i viken: RB kontaktar kommun med begäran om åtgärd. 
Upplåtelseavtalet: JCA skulle sondera med kommun om syn på eventuellt 
arrendeavtal vid upplåtelseavtalets  upphörande 2014. Vad är läget?  
 
§9 Mötets avslutande 
Nästa möte :12 juni 2012 kl 19:00 
 
 
Vid Protokollet      Justeras 
 
 
Bengt Kristiansson     Rolf Björklund  
 


