
Scilvesborgs Segel Srillskap

Styrelseprotokoll 20 | 4 -0 5
Datum:2014-06-02

Niirvarande:
Rolf Bjorklund(RB)
Bengt Kristiansson (BK)
Stefan Oskarsson (SO)
Markus Berg (MB)
Jonny Lidfors (JL)
Peter Settergren (PS)
Jan-Christer AhlbZick(JCA)
Joakim Eknd (JE)
Hans Schiirer (HS)
Jorgen Granath (JG) niirvarande del av tiden
Ej niirvarande:
Lasse Nerlund (LN)
Bengt Persson (BP)

$ I Mcitets cippnande
Rolf cippnade mcitet och hiilsade alla viilkomna.

$2 Foregiendes mcitesprotokoll
Godkiindes och lades till handli ngarna. Atgardslistan avprickades.

$3 Kassarapport
Resultatriikning och Balansrapport hade distribuerats ftjre mritet. SO meddelade att vi
pi intiiktsidan inte nir upp till budgetmilen. Beriiknas hamna ca 45-50000 kr under.
Pi utgiftsidan har Snnu inte bottenunderscikningen fakturerats och betalts.

$4 Skrivelser
Inkomna:
Diverse minadsbrev
SBU brev om spolplatta
Avgiende:
Svar till kommun om toatcimningstation samt behov av griivning

$5 Medlemsregister
Nya:
Samuel KristensenC2, Mats Olsson C5
Avgiende:
H6kan Stev'en, Robin Mattisson, Olof Cerne, Leif Pettersson



$6 Rapporter
Inga rapporter ftiredrogs

$7 Kalendern.
Arbetskviill l2l6
Hejans dag 1416
EvalEsbjcirns frigor klarstiilldes och beriiknade kostnader godk?indes. Rolf svarar.
Extra medlemsmote planeras I4l9 med start 09:00 for beslut om toatcimningsstation

och andra kringkostnader.

$8 Ovrigt
Eva's brev om stugan diskuterades. Styrelsen instiimmer i att upprustningsbehov
ftireligger friimst angiende toiletter/dusch/kcik/ventilation. MB gdr enklare
fuktmatning. Golvlutning kcjk 2ir av gammalt datum och har ej fcirviinats. Oberoende
besiktning ej ncidviindig dn expertis f,rnns i foreningen.

HS meddelade att det inte g6tt att fa offerter pi spontning av kajen samt gr2ivning
avlopp utan foregiende provtagning. Entreprenorer kan ge offert men vill di ha betalt
fcir underscikning. Uppskattad kostnad enbart spontning 400000.

Kvarblivnabitar,vagnar,vaggor pA hamnplan. Rolf skriver nytt brev.

Sponsring. Eva Andersson ffir ratt alt ftir ftireningens riikning soka ftiretagssponsring.

RB kan kcipa kabel fcir datan i klubbstugan.

Fcirslagsl6da fcir medlemmar bcir s2ittas upp.

Visionen fdr Hermans Heja diskuterades. JCA tar upp med kommun att
Anliiggningsarrendets karta justeras si att landomridet bakom SSRS/OTS blir
oloriindrat i enlighet med gamla Uppl6telseavtalet. Kan behovas fcir SSRS expansion
och eventuella framtida bithallar.

89 Mcitets avslutande
Ndsta mcite : 5 augusti kl 19:00

Vid Protokollet Justeras

Bengt Kristiansson

Bilaga: Atgardslista

Rolf Bjcirklund


