Mötesprotokoll SSS Styrelsemöte
Tisdagen den 3 mars 2015 kl.19:00
Närvarande:
Nils Gunnar Berg (NGB)
Markus Berg (MB)
Joakim Eknö(JE)
Juho Juutilainen (JJ)
Bengt Persson (BP)
Peter Sjögren (PS)
Rolf Björklund (RB) adjungerad
Frånvarande:
Jörgen Granath (JG)
§1 Mötet öppnas av (NGB)- Rolf Björklund adjungeras till dagens möte.
§2 Dagordningen godkändes.
§3 Föregående mötesprotokoll justerades. Beslut om protokollshantering samt förvaring av
föregående års handlingar, som beslöts förvaras hos SSS under ett år. Därefter arkivering hos
Blekinge Arkiv. (JE) Läser upp föregående protokoll, som ej finns på plats men som ska skickas för
justering till (NGB) . (NGB) Efterlyser föregående årsmötesprotokoll och arkiv ifrån föregående
styrelse. Beslöts att tidigare sekreterare, som idag skulle överlämnat handlingarna, skall påminnas
på nytt.
§4 Kassarapport, samt beslut om hantering av vinterliggare på hamnplan. Debitering av dessa sker
efter sjösättning. Utstående fordringar? Avier per post eller epost ? (JE) En ny medlem samt 1st
utstående fodring. Avgiftsavierna till medlemmarna är på väg ut till dem.
§5 Redovisning av möte med Helen Gårdner och Ulf Bjälkenborn enligt bilagd minnesanteckning.
Ev. Beslut i ärendet. (JE) Redovisar för möte mellan Sölvesborgs kommun och SSS. Arbetet ifrån
tidigare styrelses tid för LOVA redovisas. ”Bilaga 1”
§6 Hemsida: Beslut om rutiner för publicering samt uppdatering av tillgänglig medlemsinformation.
Styrelsen betänker frågan, 29-30 medlemmar saknar e-post och (JJ) ska undersöka möjligheten att
få epost omvandlad till analog ”(snigelpost)” för att underlätta administrativ korrespondens med
dessa medlemmar.
§7Diskussion om medlemskap i Blekinge Båtförbund, Båtunionen och Seglarförbundet.
(NGB) och (JE) nämner Faktura på 12.600:- ifrån SBU. Kostnad och medlemskap anses vara en
nödvändighet av styrelsen. Beslut om fortsatt medlemskap i SSF avvaktas med analys av
medlemskapets nytta för SSS. Försäkringarnas omfattning utreds av (MB) gällande ev.
dubbelförsäkring då klubben är försäkrad till en kostnad av 12.333:-. SBU har delar av
försäkringen inkluderat i medlemskapet vilket (MB) ska utreda mer ingående.
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§8 Nya medlemmar. Önskvärd förteckning av lediga båtplatser.
Inga nya ansökningar. En medlem säger upp båtplats (C08)
§9Samråd med Edenryds Båtklubb Förslag till datum.
(Ordf.) Kenneth Skarphagen samt representanter för Edenryds Båtklubb är kallade till möte och
datum kommer att fastställas.
§10 Nya Stadgar. Se skrivelse ifrån Bengt Kristiansson.
Inkommen skrivelse (Bilaga 2) kommer att betänkas av styrelsen tills nästa möte. SBU´s jurister ska
se över möjligheten att göra ändringar.
§11 Rapport om kommande besök av Fredrik Pauli Marina Produkter
(NGB) informerar om att Fredrik Pauli kommer den 17 mars för preliminär inspektion av vår hamn
och utrustning. Efter denna kommer en offert på en genomgripande besiktning som skall utmynna i
nödvändiga åtgärdsförslag.
§12 Förslag från ”Jussi” angående handikappverksamhet i klubben. Beslöts att tillsvidare
bordläggas, men att JJ håller kontakt med Valjevikens Handikappcentrum i frågan.
(JJ) Arbetar vidare med frågan om handikappanpassning av utrustning etc.vid förnyelse samt
nyanskaffning och ser över möjligheter att få bidrag.
§13 Förslag från Peter Sjögren angående regelverk för klubbstugan. Regler kommer ev att ingå i de
nya stadgarna, varför beslut avvaktas.
Nycklar till klubbstugans vind efterlyses, ny kod till klubbstuga beslutas och kommer att informeras
om till medlemmar i SSS. (PS) inventerar tröjor standertar etc. som finns på vinden. (MB) Skickar
epost om återlämnande av nycklar till (JE) att vidarebefordra till berörda.
§14Inkomna skrivelser.
Gillholms Marina:Specifikation container och filteranläggning. (NGB) Återkommer ang.offert.
Svenska Seglarförbundets kampanj ”Omstart”: (JJ) Påbörjar att inleda samarbete.
Inbjudan samråd Taggens vindpark i Folketshus 10 mars: (JJ) och (PS) deltar i mötet
Skrivelse från Rune Arvesgård om båtlyft och företaget Interlift: Prioriteras inte i nuläget.
Styrelsevakans i Blekinge Seglarförbund: (BP) Föreslår Jens Areskog till posten.
Förslag ifrån Bengt Kristiansson angående stadgar och informationsrutiner:Styrelsen betänker.
§15 Arbetsuppgifter inför arbetsdagen den 12 april.
Varje ansvarig för respektive område redovisar för arbetsuppgifter till (JJ) som sammanställer
arbetsuppgifterna.
§16 Övriga frågor. Inget att tillägga.
§14 Mötets avslutas.
Justerat:

