Sölvesborgs Segel Sällskap
Grundat 1917

PROTOKOLL SSS Styrelsemöte
Tisdagen den 6 oktober 2015 kl. 18.30
Klubbstugan.
Närvarande:
Nils-Gunnar Berg (NGB)
Markus Berg (MB) ej närvarande
Joakim Eknö (JE)
Jörgen Granath (JG)
Peter Sjögren (PS)
Rolf Björklund (RB) adjungerad.
Åke Österblad (ÅÖ) adjungerad
§1: Mötets öppnande.
Nils-Gunnar Berg öppnar mötet.
§2: Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkändes.
§3: Föregående mötesprotokoll med justering.
Resterande åtgärder:
§13: Signalmasten
Masten kan repareras utan att tas ner. Peter Sjögren tar ansvaret.
§14 Program för höstens aktivitetskvällar.
Peter Sjögren visar Jubileumsfilmen från 1977
§15: Husbilsuppställning.
Nils-Gunnar Berg utreder möjligheten till husbilsuppställning att presenteras på nästa
medlemsmöte. Kontakt med Terese Nilson har skett. Det krävs bygglov.
§16: Förslag till nya ansvariga för städning av klubbstugan:
Per-Inge Garnegård medverkar i städningen. Ansvarig Peter Sjögren.
§18: Grillplatsen
Markus Berg får i uppdrag att utreda kostnader för en överbyggnad av grillplatsen, samt att
förbättra själva grillen. Bygglov krävs för överbyggnaden.
§19: Bastu.
Nils-Gunnar Berg och Markus Berg får i uppdrag att utreda möjligheten och kostnaden till
byggande av bastu inom området. Bygglov krävs.
Efter genomgång godkändes protokollet, justerades och lades till handlingarna.
§4: Kassarapport samt utanordning av räkningar. Redovisning av elavgifter.
Bilagda räkningar utanordnades till betalning. Resterande elfakturor skickas ut snarast.
Nils-Gunnar Berg skriver ett skarpt brev till de medlemmar med bryggplats som inte har
betalat och meddelar att nästa steg blir inkasso. Medlemmar som inte har bryggplats och inte
har betalat mister sitt medlemskap.
§5: Godkännande av nya stadgar.
Styrelsen beslutar godkänna stadgarna och att presentera dem på höstmötet för beslut.
Punkten förklaras omedelbart justerad.
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§6: Godkännande av reviderade Ordningsföreskrifter.
Styrelsen beslutar godkänna ordningsföreskrifterna och att presentera dem på höstmötet för
beslut.
Punkten förklaras omedelbart justerad.
§7: Redovisning möte med kommunen enligt Minnesanteckning den 23 sept.
Minnesanteckningarna läggs under bevakning till handlingarna.
§8: Ommålning av markering utrustningskaj.
Åke Österblad får i uppdrag att se till att markeringen målas om så att det gul/svarta området
blir vid latrintömningsstationen.
§9: Nya eller avgående medlemmar.
Avgångna medlemmar: Kjell Klint, Dan Carlsson C37.
§ 10: Debitering av friliggande båtar inom hamnområdet.
Nils-Gunnar Berg får i uppdrag att utreda ägarförhållandena genom att lägga ett brev med
uppmaning om kontakt i alla båtarna.
§11: Avtal med Edenryds båtklubb angående toatömning.
Nils-Gunnar Berg får i uppdrag att ta kontakt för ett eventuellt avtal.
§12: Medlemsträff för nya medlemmar.
Inget intresse för en sådan träff.
§13: Arbetsuppgifter arbetsdagen den 25 oktober.
Framdiskuterade åtgärder skall vidtas. Rolf Björklund mejlar ut listan till övriga.
§14: Dagordning vid höstmötet den 25 oktober.
Nya stadgar, Ordningsföreskrifter, Bryggplatsavtal, Avtal för sommarplats på land, Träff med
Sölvesborgs kommun, Ställplats för husbilar.
§15: Avtal med TrolleLjungby AB och Sölvesborgs Stuveri och Hamn AB om bryggan vid utkörningen.
Reparationsbehovet på bryggan utreds av Peter Sjögren och Åke Österblad och kontakt tas
med Jan Erik Olsson VD på Sölvesborgs Stuveri och Hamn AB för ev. sponsring
§16 Övriga ärenden.
På grund av ett missförstånd omprövas beslutet om Rune Arvesgårds förtöjning.
Styrelsen förordar nu alternativ 2 med betongklump och kättingförtöjning.
Sladden till mastkranens motor förvaras framöver inne i Miljöstationen.
Sölvesborgs Mjällby Sparbank inbjuder till informationskväll 13/10. Peter Sjögren bevakar,
gärna tillsammans med ytterligare någon medlem.
Depositionen för att hyra klubbstugan avskaffas från och med nästa uthyrning.
Vid nästa möte med Sölvesborgs Kommun bör även OTS delta.
Joakim Eknö skickar in ansökan om lokalbidrag,
§17: Mötet avslutas kl. 20.40.
§18: Nästa möte den 3 november kl. 1830
Vid tangenterna

Justeras

Rolf Björklund

Nils-Gunnar Berg

