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 Protokoll från Sölvesborgs Segel Sällskaps årsmöte 2012-01-22 

 

Före mötet öppnades hölls en parentation för Stig Bremberg. 

 

§ 1 Ordförande hälsade alla hjärtligt välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

§ 2 Till ordförande för årsmötet valdes Rolf Björklund. 

 

§ 3 Till sekreterare för årsmötet valdes Jan-Christer Ahlbäck. 

 

§ 4 Till justeringsmän tillika rösträknare för årsmötet valdes Sune Rillver och Folke Jeppson. 

 

§ 5 Föreslagen dagordning godkändes. 

 

§ 6 Årsmötet förklarades behörigt utlyst. 

 

§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse upplästes och godkändes. 

 

§ 8 Årsredovisningen föredrogs och godkändes. 

  

§ 9 Revisiorernas årsberättelse lästes upp av Gunnar Persson.  

 

§ 10 Ansvarsfrihet beviljades styrelsen för den tid revisionen avses. 

 

§ 11 Ordföranden föredrog styrelsens förslag till att höja båtplatsavgifterna från 350 till 400 

kr/m båtbredd, samt att öka elpriset till 1,50 kr/kw för 2012.  

Mötet godkände detta förslag. 

 

§ 12 Kassören föredrog styrelsen förslag till budget för 2012.  

Mötet godkände budgeten. 

 

§ 13 Val av styrelse och övriga funktionärer: 

Styrelse: 

Ordförande för 1 år    Rolf Björklund omval. 

Kassör, 2 år     Stefan Oskarsson nyval. 

Ledamot     Jan-Christer Ahlbäck, kvarstår. 

Ledamot     Bengt Kristiansson, kvarstår. 

Ledamot för 2 år   Joakim Eknö, omval. 

Sektion 1 (bryggor)    Per-Olof Persson, kvarstår. 
Sektion 2 (sjömärken/utprickning)  Per-Ola Dahlin, kvarstår adjungerad. 

Sektion 3 (mark/miljö) och 

4 (hamnplan/maskiner/utrustning)  Johnny Lidfors kvarstår. 

Sektion 5 (kajer/slip/mastkran) och 6 (säkerhet) Markus Berg, nyval.  

Sektion 7 (klubbstuga/startbod)  Peter Settergren, kvarstår. 

Sektion 8 (seglingsaktiviteter)  Peter Holm, kvarstår. Ej styrelseledamot. 

 

 

, samt att öka elpriset till 1,50 kr/kwh för 2012. 



              Sölvesborgs Segel Sällskap 
 

 

Funktionärer: 

Utbildningsanvarig för 1 år   Martin Vestergard Hansen. 

 

Revisor    Gunnar Persson, kvarstår. 

 

Revisorsuppleant för 1 år   Mattias Björklund, nyval. 

 

Valberedning för 1 år   Gunnar Persson, Rune Arvesgård 

    och Per-Ola Dahlin. 

    Gunnar Persson sammankallande. 

 

§ 14 Inkomna motioner. Martin Vestergard Hansen har lämnat tre förslag. 

Klubbeskader till Bornholm i slutet av maj. 

Intresse undersöks via hemsidan. 

Hemsidan bör uppdateras oftare, med möjlighet för medlemsinlägg. 

Styrelsen har redan beslutat i linje med förslaget. 

Klubben borde ha en som ansvarar för utbildning. 

Årsmötet valde Martin Vestergard Hansen som utbildningsansvarig under §13. 

 

§ 15 Medlems synpunkter från höstmötet. Ordförande redogjorde för inkomna synpunkter. 

Styrelsen bearbetar förslagen under våren. 

 

§ 16 Planerade aktiviteter och information.  

Ordföranden gick igenom preliminär års kalender. 

Avgående kassören redogjorde för en inkommen "bluff faktura". 

Ordförande och Jan-Christer Ahlbäck lämnade information angående samarbete med Sisu, 

idrottsutbildarna. 

 

§ 18 Övriga frågor: 

Piren har fått skador på grund av högvattnet, måste åtgärdas. 

Y-bommar längst in på A-bryggan demonteras före isläggning. 

Sopkärl längst ute på A-bryggan tas bort. 

Önskemål om att startboden ska göras trevligare med plantering. 

Önskemål om en snyggare och handikappvänligare entré till klubbstugan. 

SSS borde utse representant på Kryssarklubben och Blekinge båtförbund. 

Kaffe borde serveras på årsmötet. 

 

§ 19 Ordförande tackade styrelsen, funktionärer och medlemmar för ett gott arbete och förklarade 

mötet avslutat. 

 

 

Jan-Christer Ahlbäck 

 

 

Justeras: 

 

 

  

Folke Jeppson  Sune Rillver 


