
                                             
 
 

                                Sölvesborgs Segel Sällskap 

 
 

    Grundat 1917 

Styrelseprotokoll 2012-5 

 
Datum: 

2012-06-12 

Närvarande:  
Rolf Björklund (RB) 

Per-Olof Persson (PEO) 

Stefan Oskarsson (SO) 

Peter Settergren (PS) 

Joakim Eknö (JE) 

Johnny Lidfors (JL) 

Markus Berg (MB) 

Jan-Christer Ahlbäck (JCA). 

1§. Mötets öppnande  
Rolf öppnar mötet och hälsar välkommen. 

2§. Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll godkändes. 

3§. Kassarapport 
Kassören lämnade rapport. 

SO påpekade att arbetet som kassör är mycket tidkrävande och att framtida hjälp kan komma 

att behövas. 

4§. Skrivelser  
Inkomna: 

 Skjutvarning. 

Utgående: 

 Bidragsansökan till Sölvesborg kommun. 

5§. Medlemsregister 
Nya medlemmar: 

 Jan-Åke Nilsson 

Avgående medlemmar: 

 Håkan martinsson 

Platsbyten: 

 Inga. 

6§. Rapporter 
 PEO och MB har lagat landfästet på Valjebryggan. 

 Ostpricken ska läggas ut. 
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 Problem med säkringar på A-bryggan. Test visar endast 190 V. JL 

 Batteri utbytt och punktering lagad på åk gräsklipparen. JL 

 2 st handgräsklippare inköpta. JL 

 Drivremmar till åk gräsklipparen ska införskaffas. JL 

 Dubbel uppsättning av handverktyg införskaffas, lagras säkert. JL 

 Besiktning av mastkran ska utföras under sommaren. MB 

 MB ansvarar för minkproblemet i hamnen. 

 Prisuppgift på trådlöst internetanslutning i hamnen på ca 15000 kr. Frågan tas upp på 

höstmötet för vidare handläggning. 

 Arbetsdagen gav ett gott utfall, så stugan är i god ordning. PS 

7§. Almanackan 
Arbets- och grillkväll. 

 Justering av en bredd på A-bryggan 

 Städning på bryggorna. 

 Klippa vassen från land. 

 Montera fladdermusholkar. 

 Städa runt materialboden. 

 Städa hamnplan. 

 Rensa ogräs. 

 Måla prickarna. 

 Måla materialboden. 

 Olja landfästet vid Valjebryggan. 

 Kapa rör i bryggan vid Utkörnet. 

 Gräsklippning och trimning. 

  

8§. Övriga frågor 
RB redovisade mötet med SISU. Vi ska i fortsättningen rapportera alla träffar där vi har 

någon form av ledarutbildning, detta för att samla poäng till framtida satsningar. 

Vi ska även försöka utveckla Torsdagsseglingarna tillsammans med Edenryd och Timan. 

Krav på tävlingsansvarig föreligger. 

Nytt projekt blir att anordna Match race till Killebom 2013. Kommitté för detta kommer att 

bli RB, JL och JCA. Vi ska även försöka få med deltagare från Timan. 

 

 Pris för klubbvimpel bestämdes till 150 kr. 

 Sjökortskorrektur genomgicks. 

 Klubben kommer att ha egen Facebooksida, RB ansvarar. 

 Vi har fått nya flygbilder från hamnen. Vi framför vårt tack. 

 JCA fortsätter dialogen med kommunen angående möjligheterna till arrende avtal på 

klubbområdet. 
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9§ Mötet avslutades 
Nästa styrelsemöte: 7 augusti kl. 19:00  

 

 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

 
Jan-Christer Ahlbäck    Rolf Björklund 


