Sölvesborgs Segel Sällskap
Grundat 1917

Mötesprotokoll SSS Styrelsemöte
Tisdagen den 2 juni 2015
Närvarande:
Nils-Gunnar Berg
Markus Berg
Joakim Eknö
Jörgen Granath från §13
Bengt Persson
Peter Sjögren
Rolf Björklund, adjungerad.
§1: Mötets öppnande.
Nils-Gunnar Berg öppnar mötet.
§2: Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkänns.
§3: Föregående mötesprotokoll med justering.
Efter genomgång godkänns protokollet, justeras och läggs till handlingarna.
§4: Kassarapport samt utanordning av räkningar.
Bilagda räkningar utanordnas till betalning. Påminnelse av årsavgifter utskickade.
LOVA-bidrag från Länsstyrelsen har kommit och satts i på konto.
§5: Lägesrapport latrintömning.
Ordersedel om inköp av Latrina har inkommit och överlämnas till Sölvesborgs kommun.
Hamnansvariga får i uppgift att efter leverans i slutet av veckan av Latrina snarast verkställa
installationen med placering enligt tidigare beslut.
Nils-Gunnar Berg kontaktar kommunen för utmärkning av ledningar inför grävningen.
Markus Berg beställer grävning från Jämstorps Entreprenad AB.
§6: Beslut om åtgärder på mastkranen.
Hamnansvariga får i uppgift att verkställa nödvändiga åtgärder.
Nils-Gunnar Berg kontaktar därefter ansvarig för förnyad besiktning.
§7: Beslut besiktning av elanläggningen.
Elektra är anlitad för att med hjälp av Martin Hansens dokument verkställa en noggrann
dokumentation enligt Elsäkerhetsnormerna, presentera ett åtgärdsprogram samt åtgärda
uppenbara brister omedelbart. Styrelsen registrerar att test av jordfelsbrytare på bryggorna
är utförd 2015-04-27. Intyg om detta läggs till handlingarna.
§8: Kvarvarande åtgärder inför arbetskväll den 11 juni.
Enstavlan på Utkörningen lagas och målas i vit färg. Stege krävs!
Landgången till Valje halvös brygga lagas. (Ruttet virke på landsidan). Bengt Persson köper
in material.
Y-bommar rensas på gammal tejp och filt som ser skräpigt ut
Bojsten på B–bryggan märks ut med boj, om den inte är en gammal sten som kan tas upp.
Risk för grundstötning.
Kabel förs genom väggen mellan toaletten och hallen i stugan.
Städning bakom materialbod och mastskjul. Gamla oanvändbara bommar skrotas.
Nils-Gunnar Berg kontaktar Hans Andersson Recycling AB om hämtning/mottagande.
Ansvariga kontaktar sina arbetsgrupper för utförande av ovanstående åtgärder.
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§9: Nya eller avgående medlemmar.
Efter genomgång godkändes ny medlem.
Hardy Nilsson B21
§ 10: Förslag om att ställa in Hejandagen.
Hejandagen ställs in eftersom dess placering två dagar efter arbetsdagen förmodligen
minskar intresset.
§11: Beslut hantering lediga båtplatser.
A-bryggan; 1+1gästplats. B-bryggan; 15+2gästplatser. C-bryggan; 9+2gästplatser.
Annonsering i lokalpress om erbjudande av platser skall ske i BLT, Sydöstran och
Kristianstadsbladet.
§12: Lägesrapport spolplattan. LOVA bidrag beviljat och utbetalat:
Markus Berg får i uppdrag att förhandla om lämplig tidpunkt för eventuell igångsättning.
Nils-Gunnar Berg och Markus Berg undersöker tidskrav för färdigställenade och kostnader.
Om genomförande är möjligt kallar de sedan snarast till ett extra medlemsmöte för beslut.
§13: Beslut inhandla reklammaterial från Åkessons:
Styrelsen beslutar handla in 50 pikétröjor med broderad logo.
§14: Inkomna skrivelser: (utsända via mail)
Seglingar Edenryds båtblubb.
Blekinge Båtförbunds Sjöläger
Inbjudan båtbyggarlinjen
Inbjudan Skärgårdsracet. Karlshamns Segelsällskap
§15: Långliggarna på hamnplan:
Båtar på hamnplan som ligger i vägen vid grävning flyttas på båtägarens bekostnad till
lämplig plats. Tobbe kontaktas för lyft. Information om datum och förutsättningar skickas
via mail till berörda. Avtal skall tas fram för villkoren för att få ligga kvar på hamnplan.
§16: Avtal för samtliga båtar.
Enligt tidigare beslut verkställer Peter Sjögren utarbetande av avtal att tas på nästa
styrelsemöte.
§17: Åtgärder på utrustningskajen. Dykundersökning har skett. Kraftiga skador:
Markus Berg kontaktar Jämstorps Entreprenad för diskussion om förstärkning.
§18: Övriga ärenden:
Seglingsbeskrivning för inre leden till Utkörningen. Anslås i tamburen.
SSS´stora standertar är beställda
Visning (bilder) av CSS´grillplats i Åhus
Medlemskort trycks upp till de medlemmar som efterfrågar sådant.
Förslag till stadgeändring från årsmötet. Beslut två tas på hösmötet om inte helt nytt
stadgeförslag föreligger till dess.
Bengt Persson meddelar att han tyvärr inte kan delta på kommande möten eftersom han
avseglar mot Spanien i sommar.
§19: Nästa möte 1 sept kl 18.30 i Klubbstugan.
§20: Mötet avslutas kl 20.45.
…………………………………
vid tangenterna, Rolf Björklund

……………………………….
justeras, Nils-Gunnar Berg

