Sölvesborgs Segel Sällskap
Styrelseprotokoll 2013-10
Datum:2013-12-03
Närvarande:
Rolf Björklund(RB)
Stefan Oskarsson (SO)
Bengt Kristiansson (BK)
Markus Berg (MB)
Jonny Lidfors (JL)
Peter Settergren (PS)
Lasse Nerlund (LN)
Joakim Eknö (JE)
§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
Resultaträkning och Balansrapport hade distribuerats för mötet. Fortfarande några
eftersläntare vad gäller betalning av avgifter.
Gunno Klingfors tillställes reviderad faktura med kort betalningstid.( RB hanterar)
Övriga nollas mot depositioner eller avskrives.
§4 Skrivelser
Inkomna:
Donationsbrev från Bengt Abrahamnsson, Hanö bilägges protokollet.
Korrektur Gästhamnsguiden. (RB) svarar.
Avgående:
Tackbrev till Bengt Abrahamnsson. Bilägges protokollet.
§5 Medlemsregister
Nya:
Hubertus Holmberg. Enbart vinterplats
Avgående:
Sture Johansson. Efterskänkt Y-bomsdeposition
Eskil Arnoldsson

Paul Gummesson
Lediga bryggplatser: C06, B02, B21,
§6 Rapporter
a) bryggor etc: B-bryggan behöver ej dras ut. Nya vajerspring erfordras däremot.
Eventuellt kan (SO) komma över begagnade vajrar.
C- bryggan måste justeras utåt. Eventuellt flytta sektion från C till B- bryggan.
b) Markområden-maskiner etc (JL). Fortfarande oklart om vem som ansvarar för
belysningen.
c)Kajer, slip etc (MB) Bad/räddningsstegar kvarstår för anskaffning.
d)Klubbstuga etc (PS) Inget att rapportera förutom att ett förråd av glödlampor måste
införskaffas samt belysning över styrelsebordet ordnas. Beslut om nya utemöbler togs
innebärande att virke inköpes för ca 9000 kronor och Hans Schärer snickrar ihop
under vintern.
§7 Kalendern.
Årsmöte 19/1. RB skickar ut kallelse.
§8 Övrigt
Budget 2014.
Områdesansvariga kommer in med förslag på investeringar och detta sändes till SO
snarast. SO upprättar förslag och detta tas upp på nästa styrelsemöte.
Styrelsen föreslår årsmötet att höja kWH kostnaden från 1:50 till 2 kronor. Anledning
är att mätarkostnaden ej beaktats då avgiften fastställts tidigare.
Individuella avtal för brygg och vinterplatser
Bl a med anledning av övergivna båtar och oklart rättsläge, rekommenderar SBU att
klubbarna skriver avtal som reglerar hyresrätten och klubbens rättigheter. RB
kontaktar SBU.
Pallgården
Mail och hemside påminnelse om att vaggor och vagnar skall märkas. Allt som inte
är märkt borttransporteras i mars-april.
Kurser
Förarbevis har startat och Kustskeppare vecka 03. JE samordnar.
Pålning vid A-bryggan.
Rune hade översänt två inkomna offerter. En med fast pris på 125 000 kronor och den

andre på löpande räkning. Styrelsen anser att klubben inte kan ta denna kostnad.
Långsiktigt kan det även bli aktuellt att bygga om hela A-bryggan och piren och
Rune/PO måste även ta detta i beaktande om man väljer att gå vidare utan stöd från
klubben. RB svarar och ett mindre belopp på 5000 kronor kan klubben ställa upp med
om bom frigöres.
Arrendeavtalet mm
Svar om arrendeavtalet och bommen föreligger ej ännu från Sjöräddningen respektive
Timan. Måste föreligga innan 19/1.
JCA tar förnyade kontakter med kommun angående avtalet och även klarställer deras
syn på framtida belysningsansvar och bomfrågan. Enligt uppgift är befintliga
armaturer/lampor ej godkända fr o m nästa år utan måste bytas.
Det borde också sättas upp en skylt som anger återvändsgata vid avfarten från stora
vägen.
Betingarbete/arbetsplikt
Resp arbetsområde ser över om vissa arbetsuppgifter kan läggas som beting för de
som inte har möjlighet att närvara vid arbetsdagarna. Ev förslag till nästa
styrelsemöte.
Styrelseposter
Frågan om kassörkandidat synes vara nära en lösning.
Husbåten
Avgift för att ligga i vattnet över vintern samma som på land dvs 2000 kronor
§9 Mötets avslutande
Nästa möte : 19 januari 2014 kl 19:00
Vid Protokollet

Justeras

Bengt Kristiansson

Rolf Björklund

