Mötesprotokoll SSS Styrelsemöte
Tisdagen den 8 februari 2015 kl.18:00
Närvarande:
Nils Gunnar Berg (NGB)
Markus Berg (MB)
Joakim Eknö(JE)
Jörgen Granath (JG)
Juho Juutilainen (JJ)
Bengt Persson (BP)
Frånvarande:
Peter Sjögren (PS)
§1 Mötet öppnas av (NGB)
§2 Dagordningen godkänd
§3 Föregående mötesprotokoll med justering samt årskalender justerad och godkänd.
§4 Förslag till kommittémedlemmar:
(BP) Föreslår att Åke Österblad samt Ingemar Olofsson som kommitemedlemmar för
ansvarsområdet ”Bryggor” (MB) Föreslår Johnny Lidfors samt Hans Schräder som
kommitemedlemmar för ansvarsområdet ”Hamnplan” samt att (JJ) tar hand om ansvarsområdet
mastkranen.
§5 Uppdatering av resterande arbetsuppgifter, samt prioritering av dessa.
(NGB) Träffade under båtmässan Fredrik Pauli ifrån Marina Produkter i Göteborg. Fredrik Pauli
erbjöd NGB att genomföra en kostnadsfri besiktning av skicket och statusen på hamnens kajer och
bryggor samt ge kostnadsförslag och offert.
(JE) informerar om att LOVA-Bidragspengarna ”135.000” har beviljats för
toatlettömmningsanläggning.
(NGB) Fortsätter föra vidare dialog med Sölvesborgs kommun angående
toalettömningsanläggningens finansiering och möjliga upplägg
(NGB) Nya offerter för spolplatta, toalettömning, kajer och bryggor kommer att begäras in.
§6 Hemsida:Förslag ansvarig: Thomas Stewen
Styrelsen beslutar att att befria Thomas Stewen ifrån övrig arbetsplikt i utbyte mot att Thomas
arbetar med att utveckla klubbens hemsida samt administrera och uppdatera den.
§7 Kassaraport
(JÖ) Informerar om negativt resultat i kassaraporten pga.inga inkomna intäkter samt hög elräkning.
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§7 (forts.)
(JE) Frågar om den kommunala stödfondens ansökan för 2015 och ska undersöka om en sådan har
lämnats in av f.d kassör Stefan Oskarsson samt ev. övriga kommunala bidrags status.
Betalningsföreläggande mot medlem avskriven (Bilaga 6)
§8 Inkomna skrivelser
Konsekvensutredning Kölöhamnen och Sölvesborgsvikens fartbegränsningar
(JE) Ej inlämnad av oss. (NGB) överlämnade Bilaga (1) för arkivering.
Begäran av adressuppgifter SSF
(JE) Begära in i protokoll. (NGB) överlämnade Bilaga 2 för arkivering
Information från båtunionen (Bilaga 3)
(JE) Begär in i protokoll, Ordförande vidarebefodrar till samtliga medlemmar.
Inbjudan från Blekinge Båtförbund UPA (Bilaga 4)
(JE) Skickas till styrelsen
Inbjudan ifrån Handelsutvecklaren i Sölvesborgs kommun (Bilaga 5)
(Samtliga närvarande) Avstår ifrån att deltaga i aktivitet.
§9 Publicering av årsmötet i lokalpress
(Samtliga närvarande) Beslutar att uppdraget åligger stugvärden Peter Sjögren(PS) att ta kontakt
med lokalpress
§10 Kallelse till samråd
(NGB) Har skickat en kallelse till Edenrydsbåtklubb, Hälleviksbåtklubb, Innerhamnen samt
Hörvikens marina för att diskutera gemensamma lösningar på toalettömningsfrågan och öppnar för
diskussion om samarbete mellan klubbarna.Respons på kallelsen utebliven för närvarande 2014 02
08 (Bilaga 8)
§11 Anslagstavlans uppdatering
(Samtliga) Uppdatering av anslagstavlan är en del av (PS) uppdrag som stugvärd.
§12 Ansvarig för registrering av arbetsdagarna (Bilaga 9)
(MB) Ansvarsområde
§13 Övriga frågor
(JJ) tar på sig att att kontrollera möjligheten att digitalisera årskalendern på hemsidan.
(NGB) Mejlar över justerade protokoll samt bilagor till Rolf Björklund
(NGB) Efterlyser att samtliga nycklar till övervåning på klubbstugan ska återlämnas från F.D
styrelse med hänvisning till föregående protokoll.
§14 Mötets avslutas.
Justerat:
Sölvesborg den 3 Mars 2015
(JJ)

