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Mötesprotokoll SSS Styrelsemöte 
tisdagen den 1/9 2015. 

Närvarande: 
Nils-Gunnar Berg (NGB) 
Markus Berg (MB) 
Joakim Eknö (JE) 
Jörgen Granath (JG) ej närvarande 
Peter Sjögren (PS)  
Rolf Björklund (RB) adjungerad.   
Åke Österblad (ÅÖ) adjungerad 
 
§1: Mötets öppnande.  
         Åke Österblad adjungeras till styrelsen fram till årsmötet. 
§2: Godkännande av dagordning. 
 Beslut: Dagordningen godkändes. 
§3: Föregående mötesprotokoll med justering.  

Beslut: Protokollet godkänns och läggs till handlingarna. 
§4: Kassarapport samt utanordning av räkningar. 

Beslut: Kassarapporten gås igen och läggs till handlingarna. 
Föredragna räkningar utanordnades för betalning. 
Debitering av sopavgift till OTS undersöks av Rolf Björklund. 
Joakim Eknö undersöker om vi kan få billigare telefon/bredbandsabonnemang hos Telia.  

§5: Lägesrapport latrintömning.  
Beslut: Anläggningen fungerar nu. Nyckel hänger i miljöstationen.  
Presenning för vintertäckning införskaffas av Markus Berg. Peter Sjögren skickar bilder till 
Helen Gårner. Nils-Gunnar Berg meddelar anslutning till kommunen. 

§6: Lägesrapport mastkranen.  
 Beslut: Medlemmarna meddelas att kranen är åtgärdad och besiktigad och kan användas. 
§7: Lägesrapport besiktning av elanläggningen.  

Beslut: Besiktningsprotokoll från Elektra med utförda insatser föreligger och bifogas i 
protokollspärmen. 

§8: Lägesrapport kvarvarande åtgärder inför arbetskväll den 11 juni, samt beslut åtgärder till arbetsdagen 
den 20 september. 

Beslut: 
Rensa y-bommar på gammal tejp och filt som ser skräpigt ut 
Göra ordning bakom materialbod och mastskjul och runt miljöstationen. 
Hamnplanen görs i ordning inför upptagning. Provisorisk lösning nu. Mer permanent 
lösning senare. 
Ansvariga kontaktar sina arbetsgrupper för utförande av ovanstående åtgärder. 

 Nils-Gunnar Berg skickar gruppmejl om detta. 
§9: Nya eller avgående medlemmar under 2015.  

Nya: Krister Kennryd A04, Jens Nilsson C13, Mircia Aurel C30, Hardy Nilsson B21, Rolf 
Åkesson C23, Jan Kvist C01, Daniel Hjort C14, Johan Steen B31, Tobias Svensson B52, 
Vladimir Novak B23. 
Avgångna: Carl-Gustav Areskoug, Niclas Nilsson, Elias Schülts, Christer Nilsson, Evald 
Moberg, Conny Harlin, Curt-Åke Engström, Nicholas Stålfors, Peter Areskoug, Peter 
Wärmfors, Staffan Widell. 
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§ 10: Redovisning av uppkomna behov/situationer sedan senaste mötet. 
 Rune Arvesgårds bojförtöjning som brustit. 
 Beslut: Att bifalla Runes alternativ 1. Bifogat i protokollspärmen. Rune meddelas medelst 

protokollsutdrag 
Saltning av hamnplan.  
Kommunen har saltat hamnplan när de fick salt över i mindre mängd. Nils-Gunnar Berg 
kollar debiterad kostnad. 
Medlemsdekal att märka sin båt med.  
Kostnadsförslag från Mixi-print väntas. Andra leverantörer? 

 Äldre sjömärken.  
Peter Sjögren har inventerat och skickat information till Länsstyrelsen. 

§11: Avtal/kontrakt för medlemmarna. 
Beslut: Föreslagna avtal för ordningsregler, bryggplats och sommarplats på hamnplanen 
enligt bilaga i protokollspärmen antas. Rolf Björklund uppdaterar vårt register för att kunna 
registrera inlämnade och signerade avtal. 

§12: Lägesrapport spolplattan.  
Kommunikation med Miljöförbundet och kommunen angående 
spolplattan. Se utskickat email. Bifogas i protokollspärmen. 
Beslut: Vi avvaktar kommunens svar. 

§13: Signalmasten. 
 Beslut: Masten tas ner och reparation genomförs. Peter Sjögren samordnar. 
§14 Program för höstens aktivitetskvällar. 
 Beslut: Peter Sjögren tar fram lämpliga aktiviteter. 
§15: Husbilsuppställning.  

Beslut: Styrelsen ställer sig enhälligt positiv och Nils-Gunnar Berg får i uppdrag att 
undersöka möjligheten till husbilsuppställning med kommunen. Förslag presenteras på nästa 
medlemsmöte.  

§16: Förslag till nya ansvariga för städning av klubbstugan. 
Beslut: Nils-Gunnar Berg får i uppdrag att fråga medlemmar som använder stugan ofta om 
de är villiga att ta på sig ansvaret för städning. 

§17: Sparbankscupen. 
Beslut: Peter Sjögren får i uppdrag att ordna praktiska detaljer inför arrangemanget 
tillsammans med Jens Areskoug.  

§18: Grillplatsen. 
Beslut: Markus Berg får i uppdrag att utreda kostnader för en överbyggnad av grillplatsen, 
samt att förbättra själva grillen. 

§19: Bastu.  
Beslut: Nils-Gunnar Berg och Markus Berg får i uppdrag att utreda möjligheten och 
kostnaden till byggande av bastu inom området. 

§20: Miljöstationens utnyttjande. 
 Beslut: Medlemmarna informeras om att endast nödvändiga mindre sopmängder tillåts. 

Avfall av större omfattning måste köras till miljöstationen av varje enskild medlem. 
§21: Bryggplatsavgifter och arbetsplikt för de som kommer till eller lämnar under sommaren. 

Beslut: Avgiften delas inte. Bryggplatsvgift och medlemskap gäller för innevarande 
kalenderår. Halv arbetsplikt gäller för de som säger upp före 1/7 och de som kommer till 
efter 1/7. Eventuella återbetalningar av depositionen sker först vid årets slut när vi klart vet 
hur det är med arbetsplikten.  
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§22: Bryggplatsernas bredd. 

Styrelsen diskuterar följande: 
Förslag 1: Samtliga bryggplatser standardiseras till bredder om exempelvis: 3 m, 3,5 m, 4 
m, 4,5 m och 5 m, samt märks ut med sin bredd.  Avgiften grundar sig på platsens bredd. 
Förslag 2; Ska vi ta bryggplatsen från dem som ligger på land och debitera sommar- och 
vinterplatsavgift i stället? Hur gör vi då med arbetsplikt så att det totalt sett inte blir billigare 
för båtägaren? Högre avgift eller ändå en viss arbetsplikt? 
Frågan bordläggs för vidare utredning. 

§23: Övriga ärenden. 
Möte med Sölvesborgs kommun den 23:e september kl. 13.00. 
 Beslut; Ordförande samt Peter Sjögren beslutas deltager. 

Offert Elanläggning A-bryggan.  
Beslut: Offert från Elektra föreligger (bifogad i protokollspärmen). Prisjämförelse från 
Elgruppen tas in. Diskussion med kommunen tas upp om delad investering eftersom 
kommunen är markägare. 

Telia om uppsägning av räckviddsbegränsningen av telefonen i tamburen.  
        Beslut: Vi ställer undan telefonapparaten eftersom den inte används.  
§24: Mötet avslutas kl. 21.20 
§25: Nästa möte den 6 oktober kl. 18.30 
 
 
Vid tangenterna   Justeras 
 
 
…………………………   …………………………… 
Rolf Björklund sekreterare   Nils-Gunnar Berg ordförande 
 


