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	PROTOKOLL 
SSS Styrelsemöte 
Tisdagen den 6 september 2016 kl 18.30 
Klubbstugan. 
 
Närvarande: 
Nils-Gunnar Berg (NGB)  
Markus Berg (MB) ej närvarande 
Joakim Eknö (JE) 
Jörgen Granath (JG) ej närvarande 
Peter Sjögren (PS)  
Rolf Björklund (RB)  
Åke Österblad (ÅÖ)  
Fredrik Dahlberg (FD) ej närvarande 
 
§1: Mötets öppnande.  
§2: Godkännande av dagordning. 
 Kompletteras med en polisanmälan under Övrigt. 
 Beslut: Dagordningen godkändes. 
§3: Föregående mötesprotokoll med justering.  
 Resterande åtgärder: 
 §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. Påbörjat. 
FRÅN TDIGARE PROTOKOLL: 
§18: Grillplatsen 
Förslag till beslut: MB får i uppdrag att utreda kostnader för en överbyggnad av 
grillplatsen, samt att förbättra själva grillen. 
§19: Bastu.  
Förslag till beslut: NGB och MB får i uppdrag att utreda möjligheten och kostnaden till 
byggande av bastu inom området. 
Vattenslang vid latrintömningen 
FRÅN PROTOKOLL 201600607: 
§19: Rapport om försäkringskrav på reningsverkscontainern 
Länsförsäkringar kräver klass 4 låsning på gavlarna enligt SSF 1051 och klass 3 låsning på 
dörren. 
Beslut. Jörgen Granath får i uppdrag att införskaffa behövligt låssystem. 
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FRÅN PROTOKOLL 20160817: 
§13: Cyklar till utlåning: 
Beslut: Vi efterhör om medlemmar har cyklar att skänka till SSS för utlåning till gästande 
besättningar. 
§7: Flyttning av planerad bastu 
Beslut: Bygglovet ändras och bastun placeras integrerad med redan befintlig målbod. Janke 
är vidtalad. 
Beslut: Efter genomgång godkändes protokollet, justerades och lades till handlingarna. 

 
 
§4: Ekonomisk rapport och utanordning av fakturor. 

Beslut: Den ekonomiska rapporten lades med godkännande till handlingarna. Inga fakturor 
att godkänna och utanordnades. 
Ett flertal medlemmar som ej betalat har påmints. Ett flertal har betalat medan några 
återstår. Vi ”jagar” vidare. 

§5: Möte med kommunen den 31 augusti. Muntlig rapport utifrån 
bilagd tjänsteskrivelse. 
Beslut: Rapporten läggs till handlingarna med fortsatt bevakning.  

§6: Rapport renoveringsbehov bryggan på Utkörningen. 
Beslut: NGB tar med rapporten för diskussion med Sölvesborgs Hamns VD Johan Persson 
om eventuellt bidrag. 

§7: Rapport beviljat byggnadslov för spolplattan. 
Beslut: MB får i uppdrag att starta upp entreprenaden enligt upphandling med Jämstorps 
Entreprenad AB efter sista upptagningen. 

§8: Ställningstagande till båtar liggande på hamnplan. 
Beslut: Samtliga nu liggande båtar flyttas till undanskymd plats på hamnplan. Jinert 
alternativt Tobbe vidtalas om att detta görs innan första upptagningsdagen. Samtliga 
båtägare meddelas om närvaro och debitering. 

§9: Rapport Sparbankscupen. 
Beslut: Rapporten läggs till handlingarna. Resultatet finns på vår hemsida. 

§10: Resterande arbetsåtgärder arbetsdagen den 18 september. 
Beslut: Eftersom NGB är på tjänsteresa ansvarar ÅÖ för arbetsdagens genomförande. JG 
och FD kontaktas av NGB för deltagande. PS har förhindrad men kan handla inför dagen. 
Följande resterande arbetsåtgärder utförs. Se bilaga. 

§11: Nya och avgående medlemmar: 
Beslut: Nya och avgående medlemmar enligt bilaga godkändes. 

§12: Åtgärd skadad dörr på startboden. 
Beslut: Åtgärdas på arbetsdagen 18/9. 



 
 Sölvesborgs Segel Sällskap 

 
 
        Grundat 1917 

_____________________________________________________________________________________ 
Sölvesborgs Segelsällskap  e-post: info@solvesborgssegelsallskap.se  
Båthamnsvägen                          Hemsida: www.solvesborgssegelsallskap.se       Bankgiro:5776-4268 
294 37 Sölvesborg                     
    

§13: Rapport försäljning över Blocket. 
 Beslut: Skänkt båtvagn är såld via Blocket. Intäkt 12000kr. 
§14: Övriga frågor: Polisrapport efter stöldanmälan av innehållet i slipbössan läggs till  

 handlingarna. 
 Sex ekar på området rapporteras in till Länsstyrelsen av NGB för projekt  

”Bevarande av läderbagge”. 
 Beslut att reparera eller byta ut givare till temperaturen på  

väderstationen. RB kontaktar Bengt på Arken. 
§15: Mötet avslutas 20.20. 
 
Nästa styrelsemöte den 4 oktober kl. 18.30.  
 
 
Vid tangenterna   Justeras 
 
 
_________________________  _________________________ 
Rolf Björklund    Nils-Gunnar Berg 
 
 

	


