Sölvesborgs Segel Sällskap
Grundat 1917

Styrelseprotokoll 2013-6
Datum:
2013-08-06
Närvarande:	
  
Rolf Björklund (RB)
Stefan Oskarsson (SO)
Bengt Kristiansson (BK)
Joakim Eknö (JE)
Markus Berg (MB)
Jonny Lidfors (JL)
Lasse Nerlund (LN)
Jan-Christer Ahlbäck (JCA).
1§.	
  Mötets	
  öppnande	
  
Rolf öppnar mötet och hälsar välkommen.
2§.	
  Föregående	
  mötesprotokoll	
  
Föregående mötesprotokoll godkändes.
3§.	
  Kassarapport	
  
Allt är debiterat förutom extra elavgifter. Vi har problem med att vissa medlemmar ligger
efter med inbetalning av avgifterna.
4§.	
  Skrivelser	
  
Inkomna:
• Diverse månadsbrev
• Inbjudan till stormöte om turism från Region Blekinge och Länsstyrelsen
Utgående:
• Inga
5§.	
  Medlemsregister	
  
Nya medlemmar:
• Ingemar Johansson C15, Martin Gustavsson C14,
• Tony Johansson C07
• Inge Hofflander A24,
• Christer Lihdén B39
• Tommy Claesson B17
Avgående
• Peter Håkansson A09 ej klart
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• Ola Johansson B32
Bryggplatser
• Markus Berg från B44 till A18
• Peter Dacke båt nr2 B20
• Magnus Nilsson båt nr2 A13 (ev. till B),
• Läget idag: A 2 lediga av 25, B 5 av 50, C 6 av 36
5 gästplatser räknade som ej lediga.
6§.	
  Rapporter	
  
Bryggor RM.
• RM kommer antagligen inte att fortsätta som ansvarig för avdelningen. Ersättare
måste fram. Vi undersöker om bryggfogdar kan utnyttjas bättre.
Markområden JL
• Motorn på klubbåten är dålig.
Kajer, slip MB
• Vid eventuellt svetsarbete på bryggorna, måste alla båtars elanslutning först lossa.
Detta för att inte orsaka skador på instrument mm.
Klubbstugan PS
• Klubbstugan har varit utlånad vid ett flertal tillfällen. Bättre städning önskas.
7§.	
  Almanackan	
  
• Kräftskiva 17/8.
• PUB kväll 14/9.
• Arbetsdag 15/9.
8§.	
  Övriga	
  frågor	
  
• Större platsbredd är nödvändigt för större motorbåtar på A-bryggan. Följande mått
används i framtiden.
• Motorbåtar, bredd + 80cm.
• Segelbåtar, bredd + 60 cm.
• Arrendefrågan bevakas under hösten.
• Vi har problem med damm på hamnplan. Planen saltas fortsättningsvis på arbetsdagar
i juni.
• Förslag på Välkomst skyltning vid infarten tas fram, med info och
hastighetsanvisning.
• Ny skylt även vid sjösättningsrampen om tillåten hastighet i hamnbassängen.
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• Förslag på Bastu ute på piren tas fram. Kan samordnas med startboden och utrustas
med sugtömning.
• Virke till nya utemöbler inköps.
9§	
  Mötet	
  avslutades	
  
Nästa styrelsemöte: 3 september 2013 kl. 19:00
Vid protokollet

Justeras

Jan-Christer Ahlbäck

Rolf Björklund

