Protokoll.
SSS Styrelsemöte
Tisdagen den 14 april 2015 kl 1900
Klubbstugan.

PROTKOLLET ÄR EFTERKONSTRUERAT AV NGB MED ANLEDNING AV JUHO JUUTILAINENS
PLÖTSLIGA AVHOPP SOM SEKRETERARE.

Närvarande:
Nils-Gunnar Berg (NGB)
Markus Berg (MB)
Joakim Eknö (JE)
(Jörgen Granath (JG) frånvarande)
Juho Juutilainen (JJ)
Bengt Persson (BP)
Peter Sjögren (PS)
§1: Mötets öppnande.
Nils-Gunnar Berg hälsade välkommen och förklarade mötet för öppnat.
§2: Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkändes.
§3: Föregående mötesprotokoll med justering.
Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.
§4: Kassarapport samt utanordning av räkningar. Analys av medlemsavgifter/kostnader.
Betalningsanstånd till medlem beviljades.
Beslöts att medlemsavgifterna skall anpassa för att täcka de administrativa
medlemskostnaderna.
§5: Rapport vårmöte. Protokoll.
Protokoll från vårmötet gicks igenom. Inget att anmärka.
§6: Beslut om stadgeändring.
Antagande av nya stadgar har inte genomförts under vårmötet. Stadgeändringen
bordlades till höstmötet.
§7: Rapport arbetsdagen.
Inga bekymmer rapporterades från arbetsdagen.
§8: Nya eller avgående medlemmar. Uppdatering.
Ewald Moberg samt Conny Hallin avgår. Plats C30 diskuterades som lämplig ledig plats
för en tillkommande Marieholm Seacat..
§ 9: Redovisning insända handlingar till Länsstyrelsen ang spolplattan.
Ordföranden NGB har kompletterat begärda handlingar till Länsstyrelsen i Blekinge
enligt bilaga 2.(saknas)
10§: Uppdatering arbeten och beting.
Arbetslistan behöver justeras. Listan över arbeten och beting uppdaterades och
revideras till nästa möte.

§11: Beställning av nya SSS-tröjor etc.
PS undersöker möjligheten till inköp av tröjor med SSS-emblem
§12: Beslut angående långliggarna.
Skriftliga avtal för uppställda båtar på hamnplanen mellan SSS och båtägare enligt
SBU:s standardmall kommer att tillämpas i fortsättningen. Beslöts att PS tar fram en
mall enligt SBU för antagande av avtal med båtar på land. Sk ”långliggare”
§13: Mastkranens besiktning och duglighet.
Jimmie Nilsson på Svensk Maskinprovning är anlitad för besiktning av mastkranen till
en kostnad av cirka 2 000:§14: Beslut upphandling Latrintömning enligt ny uppställning
JJ undersöker möjligheter med polsk leverantör för prisjämförelse. Offert från Latrina
samt offerten från Jämstorps Entreprenad AB angående grävning för
latrintömningsstationen antogs.
§15: Uppdatering nytt infoblad.
Beslöts att uppdatering av nuvarande Infoblad skulle göras. Rolf Björklund och Johnny
Lidfors kontaktas om ev befintlig fil.
§16: Inkomna skrivelser: (utsända via mail)
Hjärtstartare:
Finns på SSRS
Gästhamnsträff i Helsingborg.
Ingen från styrelsen åker
Information från Båtunionen
Lades till handlingarna
§17: Övriga ärenden
Beslöts att avgränsa rabatterna kring klubbstugan med natursten istf borttagna slipers.
Beslöts att PS inköper ny gästbok.
Beslöts att kräva märkning av båtar, mast, vaggor och stöttor med namnetikett. JJ tar
på sig att göra en standardiserad mall för märkningen.
§18: Nästa möte 5 maj kl 1900 i Klubbstugan.
§19: Mötet avslutas.

Justeras:

……………………………………..
Nils-Gunnar Berg

…………………………………………

