Sölvesborgs Segel Sällskap
Grundat 1917

Mötesprotokoll SSS Styrelsemöte
Tisdagen den 5 maj 2015 kl. 19.00
Närvarande:
Nils Gunnar Berg
Markus Berg
Joakim Eknö
Bengt Persson
Peter Sjögren
Jörgen Granath
Rolf Björklund adjungerad
Frånvarande:
Juho Juutilainen
§1 Mötet öppnas av Nils Gunnar Berg – Rolf Björklund adjungeras fram till årsmötet och utses till
sekreterare.
§2 Dagordningen godkänns
§3 På grund av missförstånd föreligger inget protokoll att justera.
§4 Kassarapport. Några medlemmar ligger efter med avgiften. Påminnelse skickas ut. I övrigt inget
särskilt att notera. Rapporten godkänns. Inkommen räkning godkänns för betalning.
Kassören ska genomföra uppsägning av Pluskontot.
§5 Latrintömningen. Grävning är muntligen beställd. Vi beslutar att lägga sugpumpen på
utrustningskajen och köper in en Latrina Bas.
Den befintliga flytbryggans landfäste repareras i samband med grävningen.
§6 Mastkranen. Brister från besiktning ska åtgärdas snarast efter sjösättningen. Lift ordnas av Jörgen
Granath så att toppen kan besiktigas. Infästningen av kranen åtgärdas av Åke Österblad (punkt 2.3).
Skydd (9.1 och 9.1) åtgärdas av Staffan Erlandsson. Ny vajer (3.1) är beställd. För
överbelastningsskydd (7.2) och automatstopp är åtgärdsförslag beställt av Elektra.
§7 Elanläggningen. Martin Hansen har gjort en besiktning av elen på bryggorna. Han ska slutföra
besiktningen även av hamnplanen. Sedan skall Martin i samråd med Niklas på Elektra ta fram ett
handlings- och åtgärdsprogram.
§8 Inför nästa arbetsdag. Hamnplanen skall städas. Ovanvåningen till klubbstugan skall gås igenom och
städas upp. Joakim Eknö beställer en kopia på nyckeln till ytterdörren på ovanvåningen. En nyckel
hängs in i nyckelskåpet. Huvudansvariga inventerar arbetsuppgifter till arbetsdagen 17/5.
§9 Nya medlemmar:
Krister Kennryd A04, Jens Nilsson C13, Mircia Aurel C29
Avgående medlem:
Christer Nilsson C13
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§10 Listan med arbeten och beting uppdateras. Listan fastställs och ska distribueras till samtliga
medlemmar.
§11 Nytt infoblad godkänns. Rolf Björklund beställer 100ex. Vi lägger ut på turistinformationen och
biblioteket.
§12 OTS får låna lokaler hos SSS utan kostnad. Anmälan till Räddningstjänsten görs av OTS senast tre
veckor innan eventuell övernattning. OTS går igenom checklistan.
§13 Successionen inom styrelsen.
Juho Juutilainen har begärt utträde vilket beviljas.
Rolf Björklund adjungeras som sekreterare fram till årsmötet.
Bengt Persson avser att starta långsegling i sommar. Valberedningen uppmanas att söka ersättare.
§14 Inkomna skrivelser.
Tidrapportering LOVA
Listan fylls i av berörda styrelsemedlemmar. Rolf Björklund får i uppdrag att inhämta och
sammanställa timmar utförda av styrelse och andra medlemmar under 2014.
Triator City Sailing. Inbjudan lägges till handlingarna.
§15 Skriftliga avtal med sommar- och vinterliggare.
Peter Sjögren får i uppgift att ta fram avtal plus ordningsföreskrifter. Mallar från SBU finns att utgå
från.
Frågan om de båtar som ligger kvar på hamnplan under simmaren bordläggs till efter sjösättningen.
§16 Inköp av tröjor, kepsar mm. Vi behöver fler priser och återremitterar frågan.
§17 Övriga frågor.
Hjärtstartare finns hos SSRS. De undersöker om de kan placera en utomhus.
De som utför arbeten på annan tid än arbetsdagen måste meddela detta till Markus Berg, helst per
mejl.
Styrelsens medlemmar uppmanas att fokusera på frågorna och sträva efter korta och effektiva möten.
Bryggplatsernas bredder och bomlängder kontrolleras av Bengt Persson .
Peter Sjögren har införskaffat ny gästbok.
§18 Nils Gunnar Berg avslutar mötet.

___________________________
Vid tangenterna Rolf Björklund

_____________________________
Justeras Nils Gunnar Berg

