Sölvesborgs Segel Sällskap
Styrelseprotokoll 2013-04
Datum:2013-05-07
Närvarande:
Rolf Björklund(RB)
Stefan Oskarsson (SO)
Bengt Kristiansson (BK)
Markus Berg (MB)
Jonny Lidfors (JL)
Peter Settergren (PS)
Joakim Eknö (JE)
Robin Mattisson (RM)
§1 Mötets öppnande
Rolf öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Då ordinarie sekreterare hade
förhinder förde BK pennan.
§2 Föregåendes mötesprotokoll
RB föredrog föregående mötesprotokoll. Godkändes och lades till handlingarna.
§3 Kassarapport
SO föredrog delar av Resultatrapport. Alla avgifter ännu inte betalda, men beror
delvis på strul med att e-post aviseringar i vissa fall hamnat som skräppost.
Bryggarbetena blir i år en post som överskrider budget och beräknas landa på 4050000 kronor. Oroande är att vi kommer att ha många lediga bryggplatser. För
närvarande är 24 utav 99 platser lediga. Deklarationen är inlämnad.
§4 Skrivelser
Inkomna:
Diverse reklam
Skjutvarningar
Inbjudan till KSS regatta
Avgående:
SSF föreningsrapport
§5 Medlemsregister
Nya:

Peter Dacke C 05
Stig Bertil Svensson C 35
Avgående:
Peter Nordgren B30
Jens Nilsson C07
Björn Mattson C35
Mattias Björklund A16
Voitto Heikura
Bryggplatser: Nicklas Karlsson A13 sagt upp plats
§6 Rapporter
a) bryggor etc: 9 bojstenar av 14 bytta på C-bryggan och 5 av 18 på B bryggan.
Arbeten återstår att göra med infästning av kätting på bryggan eftersom
infästningsanordningen också måste förnyas. På sikt måste flytbryggorna förnyas och
en plan för detta tas fram. Övre enslinje belysningen fortfarande ur funktion och skall
åtgärdas. Inseglingsprickarna justeras respektive nya märket utlägges.
b) Markområden-maskiner etc (JL). Brist på förlängningskablar.
Borr/Slagborrmaskin av kraftigare slag inköpes.
c)Kajer, slip etc (MB) Slipbryggan behöver åtgärdas. Ev arbetsdagprojekt.
d)Klubbstuga etc (PS) Plantor på plats. Uthyrning till medlem som ordnar
sammankomst för fullmäktigegrupp i Kristianstad är OK.
§7 Kalendern.
2:a sjösättning 11/5
PUB afton 18/5
Arbetsdag 19/5. Lista med uppgifter gicks igenom.
Hejandagen 15/6
§8 Övrigt
Arrendeavtal: JCA var ej närvarande varför det senaste i kommundiskussionerna ej
var känt. Följande togs upp: Karta i större skala bör uppdateras med aktuella områden
för Sjöräddningen och TIMAN inritade. Belastningar på området i form av servitut,
upplåtelseavtal, rätt till väg etc bör klarställas och skrivas in. RB kontaktar SBU för
deras eventuella synpunkter på avtalet. Innan föreningens underskrift utlyses extra
stämma angående godkännande av avtalet.

Säkerhetsstegar: Bad/säkerhetsstegar utplaceras på A,B och C bryggorna. Kontakt tas
med lokal tillverkare.
Träff Timan gruppen: Planeringen går vidare med gemensam aktivitet Killebom
dagarna. Minst 6 båtar (två-kronor) disponibla. 10 platser bokade på nya bryggan vid
glassbåten för föreningen att visa upp sina båtar och för eventuella visningsturer.
Sommarplatser på hamnplan: Långliggare och sommarliggare koncentreras till
området vid Katamaranen.

§9 Mötets avslutande
Nästa möte : 4 juni 2013 kl 19:00
Vid Protokollet

Justeras

Bengt Kristiansson

Rolf Björklund

