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 Protokoll från Sölvesborgs Segel Sällskaps årsmöte 2013-01-20 
 
 
§ 1 Mötets öppnande 
Ordförande hälsade alla hjärtligt välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
§ 2 Val av ordförande 
Till ordförande för årsmötet valdes Rolf Björklund. 
 
§ 3 Val av sekreterare 
Till sekreterare för årsmötet valdes Jan-Christer Ahlbäck. 
 
§ 4 Val av justeringsmän och rösträknare 
Till justeringsmän tillika rösträknare för årsmötet valdes Tomas Bondesson och Bengt 
Persson. 
 
§ 5 Dagordning 
Föreslagen dagordning godkändes med följande ändring. Punkterna 13c och 13k, ändras från 
2 år till 1 år. 
 
§ 6 Mötets utlysande 
Årsmötet förklarades behörigt utlyst. 
 
§ 7 Verksamhetsberättelse 
Styrelsens verksamhetsberättelse upplästes av Jan-Christer Ahlbäck. 
 
§ 8 Årsredovisning 
Årsredovisningen föredrogs av Stefan Oskarsson. 
  
§ 9 Revision 
Revisorernas årsberättelse lästes upp av Gunnar Persson.  
 
§ 10 Ansvarsfrihet 
Ansvarsfrihet beviljades styrelsen för den tid revisionen avses. 
 
§ 11 Budget 
Kassören föredrog styrelsen förslag till budget för 2013.  
Mötet godkände budgeten. 
 
§12 Avgifter 2013 
Ordförande föredrog följande ändringar till avgifterna som beslöts av mötet. 

 Båtplatsavgift från 400 kr/m båtbredd till 450 kr/m båtbredd. Minsta bredd 2 meter. 
 Långskepps vid yttre pir från 2300 kr/år till 2500 kr/år. 
 Y bommar 10 och 12 m påförs en årsavgift på 200 kr/plats. 
 Arbetsplikten höjs från 150 kr/h till 200 kr/h per år och båtplats. 
 Slipavgift höjs till 40 kr 
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§ 13 Val av styrelse och övriga funktionärer: 
Styrelse: 
Ordförande för 2 år    Rolf Björklund omval. 
Kassör     Stefan Oskarsson kvarstår. 
Sektion 1 (bryggor, båtplatser) för 1 år  Robin Mattisson, nyval. 
Sektion 2 (sjömärken/utprickning)  Per-Ola Dahlin, kvarstår adjungerad. 
Sektion 3 (mark/miljö) och 
4 (hamnplan/maskiner/utrustning) för 2 år  Johnny Lidfors omval. 
Sektion 5 (kajer/slip/mastkran) och 6 (säkerhet) Markus Berg, kvarstår.  
Sektion 7 (klubbstuga/startbod) för 2 år  Peter Settergren, omval. 
Ledamot    Joakim Eknö, kvarstår. 
Ledamot för 2 år    Jan-Christer Ahlbäck, omval. 
Ledamot för 2 år   Bengt Kristiansson, omval. 
Ledamot för 1 år   Lasse Nerlund, nyval. 
 
Funktionärer: 
Revisor för 2 år   Gunnar Persson, omval. 
Revisor    Per-Pla Dahlin, kvarstår. 
Revisorsuppleant för 2 år   Mattias Björklund, omval. 
 
Valberedning för 1 år   Gunnar Persson, Rune Arvesgård. 
    Gunnar Persson sammankallande. 
Styrelsen ska komplettera valberedningen med en representant för B och C bryggan. 
 
§ 14 Seglings aktiviteter. 
Ordförande redovisade att vi kommer ha ett utökat samarbete med Edenryds båtklubb när det 
gäller kappsegling. Vi kommer dock att behöva en ansvarig funktionär för SSS. Mötet valde Jens 
Areskog som representant. 
 
§ 15 Trivsel aktiviteter. 
Ordförande efterlyste 2-3 personer, som kan arbeta för att skapa större trevnad i klubben. 
Efter diskussion beslöts att Jonny Lidfors ordnar ett möte under våren för att bearbeta frågan och 
skapa idéer. 
 
§ 16 Inkomna motioner. 
Inga motioner har inkommit. 
 
§ 17 Planerade aktiviteter och information. 
Ordförande redovisade förändringar i info-pärmen: 

 Ändrade regler för vinterliggare beroende på "bubblarna". 
 SSS kan inte alltid garantera rätt spänning vid bryggplatser. 
 Uppsägning av båtplats ska alltid ske skriftligt. 

 
Kalender kommer inom kort på mail och på hemsidan. 
Förhandlingar med kommunen angående ett arrende avtal gällande markfrågan pågår. 
Vi har påbörjat ett samarbete med OK-Timan angående gemensam segling vid sommarens Kille-
Bom festival. 
Ordförande överlämnade ny klubb vimpel till Bengt Persson. 
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§18 Övriga frågor. 

 Det finns möjlighet att ordna kvällsaktivitet med ett föredrag om Briggen Tre Kronor, av 
Olof Serne. Eventuellt kan segling med Tre Kronor ordnas. 

 Gunnar Persson tog upp frågan om Kassörens arbetsbelastning. Frågan blir akut under 
kommande år och vi måste försöka underlätta det administrativa arbetet snarast. Styrelsen 
fortsätter med frågan. 

 Förslag att sätta upp skylt vid slipen, där medlemsavgiften kan jämföras med sliptaxan. 
Detta för att få fler medlemmar till klubben. 

 Datum för justering av detta protokollet den 5 februari kl. 19:00. 
 
§ 19 Mötet avslutas 
Ordförande tackade styrelsen, funktionärer och medlemmar för ett gott arbete och förklarade 
mötet avslutat. 
 
 
 
Jan-Christer Ahlbäck 
 
 
Justeras: 
 
 
  
Tomas Bondesson  Bengt Persson 


