
                                             
 
 

                                Sölvesborgs Segel Sällskap 

 
 

    Grundat 1917 

Styrelseprotokoll 2013-8 
Datum: 

2013-10-01 

Närvarande:  
Rolf Björklund (RB) 

Stefan Oskarsson (SO) 

Bengt Kristiansson (BK) 

Joakim Eknö (JE) 

Jonny Lidfors (JL) 

Lasse Nerlund (LN) 

Peter Settergren (PS) 

Markus Berg (MB) 

Jan-Christer Ahlbäck (JCA). 

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

2§. Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll godkändes. 

3§. Kassarapport 
Vissa el intäkter saknas fortfarande. Problem kvarstår med ej betalande medlemmar. 

Styrelsen beslöt att: 

 Medlemmar utan båtplats, som ej betalt kommer att strykas som medlemmar. 

 Medlemmar med båtplats, som ej betalt. Skulden dras mot depositionen. Överskott 

återbetalas till medlemmen. 

 Är skulden större än depositionen, hänvisas ärendet till Kronofogden, med påslag för 

indrivningskostnaden. 

Fortsättningsvis skall styrelsen avsätta tid för budgetgenomgång på styrelsemötet före 

årsmötet. 

4§. Skrivelser  
Inkomna: 

 Sölvesborgs energi 

 Idrottslyftet, anläggningsstöd 

 Skjutvarning 

 Mail från Martin Hansen 

 

Utgående: 

 Svars mail till Martin Hansen 
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5§. Medlemsregister 
Ny medlem 

 Medin Biologi AB 

6§. Rapporter 
Bryggor RM. 

 Inget 

 

Markområden JL 

 JL beställer container till arbetsdagen 

 

Kajer, slip MB 

 Inget 

 

Klubbstugan PS 

 Inget. 

7§. Almanackan 
 Arbetsdag och höstmöte 27/10. RB skickar lista med arbetsuppgifter. 

 Information ges om arrendefrågan och hantering av ej betalande medlemmar på 

höstmötet. 

8§. Övriga frågor 
 Johan Nordström erbjuds att slipa och måla verktygs förrådet. 

 Möjlighet att ge kommentarer på hemsidan slopas pga svagt intresse. Vi ersätter med 

att publicera inkomna mail på hemsidan, när så önskas. 

 Ny infart med bom diskuterades. Vi informerar på höstmötet och beslutar på årsmötet. 

Förslag till utförande upprättas (JCA). 

 Styrelseposter för 2014. SO meddelar att han kan kvarstå ytterligare 1 år. RB önskar 

att få avlösning på posten som ordförande men kan tänka sig att fortsätta med 

administrationen. 

 Vi har fått in ca 25 anmälningar till kurser i förarbevis och kustskeppare. 

9§ Mötet avslutades 
Nästa styrelsemöte: 5 november 2013  kl. 19:00  

 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

Jan-Christer Ahlbäck    Rolf Björklund 

 

Bilaga: Karta med ny infart 


