Sölvesborgs Segel Sällskap
Styrelseprotokoll 2012-7
Datum:2012-09-04
Närvarande:
Rolf Björklund(RB)
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 hade förhinder att närvara. Hade muntligen till RB rapporterat att inget
anmärkningsvärt skett sedan förra mötet.
§4 Skrivelser
Inkomna
Skjutvarning
Utgående
Inga
§5 Medlemsregister
Nya
i juni hade Elias Schutz, Kenneth Gyllström tillkommit
Avgående
Inga
Båtplatser:
Lars-Erik Nerlund B51
Ulf Skoog, ej längre båtplats
Johan Nordholm B17 till B37
Per Bohlin B49 till A08.

§6 Rapporter
a) bryggor etc: inga
b) Markområden-maskiner etc (JL) Trimmer skall åtgärdas
c)Kajer, slip etc (MB) Besiktning mastkran kvarstår.
d)Klubbstuga etc (PS) inga
§7 Kalendern
Sparbankscupen flyttad till 8/9. Lovande många anmälningar.
Arbetsdag 16/9
Den av PO upprättade listan gicks igenom och förberedelseuppgifter fördelades, tas
ej med i protokollet. Valjebryggan föreslås ligga kvar t.v. och tas in och lyfts upp i
samband med att vi har kran för upptagning av båtar.
§8 Övrigt
Träff med Timan: RB och PS informerade om det informella samtalet med Timan om
utökat samarbete. Samtalet var mycket positivt och en del gemensamma aktiviteter
diskuterades. Inköp av kölbåtar diskuterades men Timan föreslog istället att deras 2kronor kunde användas även av SSS. Gemensam arbetsdag/samvaro föreslogs vara
28/10 och då även ev röjning av vinden i SSS klubbstuga , för att denna ev senare
skulle kunna användas som sovloft i samband med större evenemang. Vidare
föreslogs gemensam aktivitet i samband med Killebom festivalen 2013 i form av
kappsegling i innerhamnen vid glassbåten. Med inlån av 2 -kronor från Karlskrona
skulle man kunna få ihop 8 st entypsbåtar.
Farthinder på båthamnsvägen: RB hade muntligen kontaktat kommun angående de
utsatta farthindren och ansett att de utgjorde hinder för SSS verksamhet.
BK redogjorde för bakgrunden enl följande: SSS hade 2011-02-05 till
Kommunstyrelsen inkommit med en skrivelse där man med stöd av Timan och
boende på Båthamnsvägen begärde hastighetsbegränsning till 30 km/tim. Tekniska
förvaltningen yrkade avslag. SSS fick tillfälle att yttra sig och vi vidhöll att det var
befogat med begränsning och begärde alternativt farthinder i form av bulor.
Kommunstyrelsen beslutade 2011-04-26 avslag enligt Tekniska Förvaltningens
förslag.
2012-04-25 antar Byggnadsnämnden/Trafiknämnden en generell bestämmelse
angående blomlådor som hastighetsdämpande åtgärd i trafiken och hur man kan
söka tillstånd för sin gata. Första sidan på den 5-sidiga bestämmelsen pryds av ett
fotomontage visande blomlådor på Båthamnsvägen.
Det kom till kännedom för boende vid Båthamnsvägen i augusti och ansökan
skickades in, blev godkänd samt placering utmärktes med färg i asfalten av Tekniska
avdelningen. Lådor tillverkades och sattes ut därefter på anvisade platser.
Styrelsen diskuterade huruvida det var lämpligt med lådornas placering med hänsyn
till kran och långa trailer transporter. BK menade att vid dessa tillfällen kan

vederbörande flytta lådan åt sidan eftersom de är flyttbara. Detta gjordes t ex när
Timan hade sitt regionkval. RB skall skriva till kommun och begära att lådorna
flyttas isär. Styrelsen var inte enig i detta och BK reserverade sig mot beslutet. RB
skriver till medlemmarna och informerar att lådorna kan flyttas temporärt vid stora
transporter.
Minkproblem-Fällor.
MB införskaffar godkänd minkfälla
Fjädermygg
Medlemmen N-G Berg har tillskrivit kommun om problem med fjädermygg och
därtillhörande problem med spindlar. RB skriver till kommun och bekräftar att SSS
delar hans uppfattning om problemet och önskar ett yttrande om förslag till åtgärd.
Fladdermusholkar sätts upp på arbetsdagen.
Inbrott-skadegörelse
Styrelsen diskuterade olika alternativa åtgärder för att förhindra detta.
Kameraövervakning ?
Bevakning av medlemmar nattetid eller vaktbolag?
Rörelsedetektorstyrd belysning ?
Undersöka intresse från Sjöräddningen att samordna detta.
§9 Mötets avslutande
Nästa möte : 2 Oktober 2012 kl 19:00
Vid Protokollet

Justeras

Bengt Kristiansson

Rolf Björklund

